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АКТИВ НО ЛЕТО НА 
„ДОМА ЋЕМ ТЕРЕ НУ“

Почет ком маја теку ће годи не, усво-
јен је пери о дич ни изве штај о посло-
ва њу систе ма Енер го про јект за први 
ква р тал 2019. годи не. У струк ту ри 
укуп ног при хо да земља је уче ство ва-
ла са 65%, а ино стран ство са 35%. О 
томе да смо поста ли још актив ни ји на 
„дома ћем тере ну“ пока зу је и пода так 
да смо недав но уго во ри ли три важна 
уго во ра за изво ђе ње радо ва у срп ској 
пре сто ни ци. Тако ђе, то да смо вео ма 
запо сле ни „код куће“ гово ри и чиње ни-
ца да већ уве ли ко ради мо рекон струк-
ци ју Кара ђор ђе ве ули це у Бео гра ду, 
недав но је завр ше но и поста вља ње 
шина на Мосту пре ко Аде, а почет ком 
јуна је успе шно завр ше на кон струк ци-
ја објек та Кине ског кул тур ног цен тра. 
Пара лел но са овим, ради мо и на раз-
во ју соп стве них инве сти ци ја у нашем 
глав ном гра ду, па је урба ни стич ки про-
је кат за изград њу стам бе но - послов ног 
ком плек са у Бло ку 26 који пла ни ра мо 
да изгра ди мо, а који ће пред ста вља ти 
ново тежи ште цен трал не зоне Новог 
Бео гра да са изу зет ним зна ча јем за наш 
град, добио у мају потвр ду Сек то ра за 
про стор но пла ни ра ње и урба ни зам 
Мини стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра-
ћа ја и инфра струк ту ре. Кад су у пита-
њу соп стве не инве сти ци је, може мо 
се похва ли ти и чиње ни цом да је већ 
про да то скоро 50% ста но ва у објек ту 
Парк 11 који гра ди мо у непо сред ној 
бли зи ни наше послов не згра де.

И за крај, под се ћа мо вас да 11. 
јула обе ле жа ва мо још један важан 
јуби леј - годи шњи цу осни ва ња 
Енер го про јек та и 68. рођен дан 
наше ком па ни је.
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СадржајСадржај
Из садржаја издвајамо

УРБА НИ СТИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА БЛОК 26 
ДОБИО ПОТВР ДУ МИНИ СТАР СТВА
Пла ном детаљ не регу ла ци је који је донет 2016. годи не, у бло ку 26 пла ни ра на је изград ња пет обје
ка та укуп не над зем не бру то повр ши не око 384.000 m2 и 153.000 m2 под зем ног про сто ра

УВО ЂЕ ЊЕ СИСТЕ МА УПРА ВЉА ЊА ДОКУ МЕН ТИ МА 
У ДРУ ШТВА ИЗ СИСТЕ МА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ
Уво ђе њем ДМСа омо гу ћи ће се јед но знач но дефи ни са ње токо ва пре но са инфор ма ци ја, опти ми за
ци ја вре ме на обра де, зашти та пода та ка, архи ви ра ње доку ме на та, сма ње ње тро шко ва папир не 
доку мен та ци је, као и побољ ша ње посло ва ња и очу ва ње послов ног кон ти ну и те та

НОВИ ПОСЛО ВИ У СРБИ ЈИ
У прет ход ном пери о ду дру штва из систе ма Енер го про јект уго во ри ла су три зна чај на нова посла 
у Бео гра ду  изво ђе ње радо ва на асфал ти ра њу бео град ских ули ца, изво ђе ње радо ва на уре ђе њу 
сао бра ћај ни ца тзв. „Зеле ног буле ва ра“ и изград њу нове тех нич ко пут не ста ни це у Зему ну

ИНТЕР ВЈУ – БРА ТИ СЛАВ СТИ ШО ВИЋ, 
дирек тор Енер го про јект Хидро ин же ње рин га
„Укуп ни резул та ти посло ва ња током прет ход них пар годи на пока зу ју пози ти ван тренд. Про шле 
годи не оства рен је про фит 16% изнад пла ни ра ног и послов на добит која изно си 10,4% у одно су 
на послов не при хо де, уз ста бил но посло ва ње“ 

УСВО ЈЕН ПЕРИ О ДИЧ НИ 
ИЗВЕ ШТАЈ О ПОСЛО ВА ЊУ 
СИСТЕ МА ЕНЕ Р ГО ПР О ЈЕКТ 
ЗА ПРВИ КВАР ТАЛ 2019. ГОДИ НЕ
У првом квар та лу 2019. годи не систем Енер го про јект је оства
рио кон со ли до ва ни при ход у изно су од 46,1 мили о на евра и бру
то доби так од 937 хиља да евра. Оства ре ни кон со ли до ва ни 
резул та ти посло ва ња систе ма Енер го про јект у изве штај ном 
пери о ду били су на нивоу квар тал ног пла на за теку ћу годи ну
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ве стиEнер го про јект ве сти

С истем Енер го про јект ће 11 . јула 
2019 . годи не обе ле жи ти један 
важан јуби леј – годи шњи цу осни-

ва ња Енер го про јек та и 68 . рођен дан наше 
ком па ни је .

У том сми слу, поздра вља мо све наше 
инве сти то ре, послов не парт не ре, акци о-
на ре, запо сле не и ширу инве сти ци о ну јав-
ност и инфор ми ше мо о акту ел ном послов-
ном ста њу, трен до ви ма и пер спек ти ва ма 
посло ва ња систе ма Енер го про јект .

Недав но је одр жа на 50 . редов на годи-
шња сед ни ца Скуп шти не акци о на ра Енер-
го про јект Хол динг а .д . на којој су усво је не 
све одлу ке пред ви ђе не днев ним редом . 
Изме ђу оста лог усво је не су и одго ва ра ју ће 
одлу ке о усва ја њу годи шњих поје ди нач них 
и кон со ли до ва них финан сиј ских изве шта-
ја (са мишље њем екс тер ног реви зо ра) за 
2018 . годи ну .

Уку пан оства ре ни кон со ли до ва ни 
при ход систе ма Енер го про јект (у земљи 
и ино стран ству) у 2018 . годи ни изно сио 
је 25 .270 .501 хиља да дина ра (при бли жно 
213,7 мили о на евра) . Укуп на оства ре на 
кон со ли до ва на бру то добит систе ма Енер-
го про јект (у земљи и ино стран ству) у 2018 . 
годи ни изно си ла је 1 .014 .753 хиља да дина-
ра (при бли жно 8,6 мили о на евра) . Енер го-
про јект Хол динг а .д . (матич но дру штво) је 
у 2018 . годи ни оства рио уку пан при ход у 
изно су од 1 .247 .232 хиља да дина ра (при-
бли жно 10,5 мили о на евра) и бру то добит 
(пре опо ре зи ва ња) у изно су од 810 .194 
хиља да дина ра (при бли жно 6,9 мили о на 
евра) . Од оста лих реле вант них пара ме та ра 
посло ва ња, тре ба иста ћи да је укуп на вред-
ност уго ва ра ња нових посло ва систе ма 
Енер го про јект (у земљи и ино стран ству) 
у 2018 . годи ни изно си ла 186,1 мили о на 
евра . Од укуп ног уго ва ра ња, у Срби ји је 
уго во ре но 126,2 мили о на евра (68%) а у 
ино стран ству 59,9 мили о на евра (32%) . На 
кра ју 2018 . годи не, у систе му Енер го про јект 
је пре о ста ло при бли жно 351,1 мили о на 
евра уго во ре них посло ва за реа ли за ци ју 
(Срби ја - 221 мили он евра, ино стран ство 
- 130,1 мили о на евра) . 

Послов ним пла ном систе ма Енер го про-
јект за 2019 . годи ну пла ни ран је кон со ли-
до ва ни при ход у изно су од 249 мили о на 
евра, бру то добит од 7,8 мили о на евра и 
уго ва ра ње нових посло ва у изно су од 273 
мили о на евра . 

У првом квар та лу 2019 . годи не систем 
Енер го про јект је оства рио кон со ли до ва ни 
при ход у изно су од 46,1 мили о на евра, 
бру то доби так од 937 хиља да евра и уго-
во рио нове посло ве у вред но сти од 34,5 
мили о на евра, што је нешто боље у одно су 
на пла ни ра не пара ме тре за изве штај ни 

пери од одно сно оства ре не резул та те у 
истом пери о ду прет ход не годи не . 

Про цес вла снич ке кон со ли да ци је 
систе ма Енер го про јект ула зи у сво ју завр-
шну фазу . У прет ход ном пери о ду наве де ни 
про це си успе шно су окон ча ни у Енер го-
про јект Висо ко град ња а .д ., Енер го про јект 
Ниско град ња а .д ., Енер го про јект Хидро ин-
же ње ринг а .д ., Енер го про јект Урба ни зам и 
архи тек ту ра а .д . и Енер го про јект Енер го-
да та а .д . Поме ну ти про цес у пот пу но сти је 
окон чан у теку ћој годи ни у Енер го про јект 
Опре ма а .д ., док је у току спро во ђе ње одлу-
ке о при нуд ном отку пу акци ја пре о ста лих 
акци о на ра у Енер го про јект Инду стри ја а .д . 
и реа ли за ци ја пону де за пре у зи ма ње акци-
ја мањин ских акци о на ра од стра не Енер го-
про јект Хол динг а .д . у Енер го про јект Ентел 
а .д . Исто вре ме но се врши одго ва ра ју ћа 
послов на и финан сиј ска кон со ли да ци ја 
уз сма ње ње заду же но сти систе ма Енер го-
про јект, у циљу пости за ња ста би ли за ци је 
укуп ног посло ва ња и одр жи вог раз во ја .

Од оста лих важних дога ђа ја тре ба 
посеб но издво ји ти чиње ни цу да је Арби-
тра жни суд у Сток хол му донео 24 . апри-
ла 2019 . годи не Одлу ку у корист Енер го-
про јект Опре ме у поступ ку арби тра же са 
„Газпром Тран сгаз“ Бело ру си ја, којом је 
реше но да Енер го про јект Опре ма има пра-
во на одго ва ра ју ћу надок на ду у изно су 
већем од 30 мили о на аме рич ких дола ра . 

Акту ел на тржи шта на који ма послу је 
систем Енер го про јект су: Срби ја, реги он 
Бли ски исток (Катар, У .А .Е ., Оман, Јор дан, 
Бахре ин), реги он Афри ка (Уган да, Гана, 
Алжир, Ниге ри ја, Зам би ја, Руан да, Зим-
баб ве и Гви не ја), реги он Руси ја и Евро а зи ја 
(Руси ја, Казах стан и Бело ру си ја), реги он 
Јужна Аме ри ка (Перу) и земље бив ше СФРЈ .

Нај зна чај ни ји про јек ти изво ђач ких дру-
шта ва из систе ма Енер го про јект (Енер го-
про јект Висо ко град ња а .д ., Енер го про јект 
Ниско град ња а .д . и Енер го про јект Опре ма 
а .д .) који су у фази реа ли за ци је су: 

•  Изград ња Кине ског кул тур ног цен тра 
на Новом Бео гра ду

•  Изград ња послов ног објек та „ Navi
ga tor Busi ness Cen ter 2“ на Новом Бео гра ду

•  Изво ђе ње радо ва на изград њи стам
бе но-послов ног објек та „Парк 11“ на Новом 
Бео гра ду

•  Изград ња ауто пу та Е763 Лај ко вац – 
Љиг

•  Изград ња нове тех нич ко пут не ста
ни це у Зему ну

•  Изво ђе ње радо ва на рекон струк ци ји 
део ни це пру ге „Стра же ви ца Тунел (улаз) 
– Јајин ци – Мала Крсна“ и желе знич ке ста-
ни це „Мала Крсна“

•  Про јек ти на нивоу гра да Бео гра да 

(Изво ђе ње радо ва на уре ђе њу сао бра ћај-
ни ца Кра љи це Мари је, 27 . Мар та, Џор џа 
Вашинг то на и Цара Душа на у Бео гра ду; 
Изград ња трам вај ске пру ге пре ко моста 
на Ади у Бео гра ду; Сана ци ја посто је ће 
депо ни је, про јек то ва ње и изград ња нове 
депо ни је у Вин чи у Бео гра ду; Изво ђе ње 
радо ва на рекон струк ци ји Кара ђор ђе ве 
ули це и Сав ског кеја у Бео гра ду итд .

•  Изво ђе ње елек тро ма шин ских и гра
ђе вин ских радо ва, испо ру ка мате ри ја ла и 
опре ме на про јек ту Колу ба ра – Нова депо-
ни ја за угаљ, пакет Ц2 Инфра струк ту ра

•  Изво ђе ње елек тро ма шин ских радо ва 
на објек ту „Аda Mall“ у Бео гра ду

•  Зајед нич ки насту пи и реа ли за ци ја 
про је ка та са оста лим дру штви ма систе ма 
Енер го про јект .

Нај зна чај ни ји про јек ти про јек тант ских 
и кон сул тант ских дру шта ва из систе ма 
Енер го про јект (Енер го про јект Инду стри ја 
а .д ., Енер го про јект Урба ни зам и архи тек ту-
ра а .д ., Енер го про јект Хидро ин же ње ринг 
а .д . и Енер го про јект Ентел а .д .) који су у 
фази реа ли за ци је су: 

•  Про јек тант ске и кон сул тант ске услу
ге за инве сти то ре на аеро дро му Нико ла 
Тесла („Vin ci Air ports Ser bia“ и „Vin ci Ter na“) 
и Смат су

•  Фабри ка леко ва у Гани
•  Кон сул тант ске услу ге, про јек то ва ње 

и над зор на про јек ти ма „Бео град на води“;
•  Изра да про јект не доку мен та ци је за 

фуд бал ске ста ди о не у Срби ји
•  Кон сул тант ске услу ге, про јек то ва ње 

и над зор на ско ро свим нај зна чај ни јим 
хидро е нер гет ским про јек ти ма у Срби ји 
и Црној Гори

•  Изра да идеј них про је ка та и тен дер
ске доку мен та ци је и над зор на изград њи 
неко ли ко бра на у Алжи ру

Стојан Чолаков, генерални директор Енергопројекта – поводом јубилеја наше компаније

68 ГОДИНА ЕНЕРГОПРОЈЕКТА
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•  Актив но сти на пру жа њу кон сул тант
ских услу га на изград њи новог коге не ра-
тив ног постро је ња НИС-а у Пан че ву

•  Актив но сти на пру жа њу кон сул тант
ских услу га на изград њи новог бло ка ТЕ 
Косто лац Б3 сна ге 350 МW, ТС Руд ник 5 
110/6kV и дале ко вод 110kV

•  Кон сул тант ске услу ге за про ши ре ње 
елек тро-енер гет ског систе ма Ката ра – фазе 
11, 12 и 13

•  Кон сул тант ске услу ге на мно го број
ним про јек ти ма у Ује ди ње ним Арап ским 
Еми ра ти ма, Ома ну и Ката ру

•  Зајед нич ки насту пи и реа ли за ци ја 
про је ка та са оста лим дру штви ма систе ма 
Енер го про јект .

Поред актив ног при су ства на тра ди-
ци о нал ним тржи шти ма Енер го про јек та у 
земљи и све ту, упо ред но се сагле да ва ју 
и потен ци јал не могућ но сти за евен ту ал-
ни наступ на неким дру гим тржи шти ма 
(Узбе ки стан, Кени ја, Тан за ни ја, Мозам бик, 

Боли ви ја, Бан гла деш, Либан, Инди ја и др .) .
Има ју ћи у виду наја вље не инве сти ци о-

не пла но ве (од неко ли ко мили јар ди евра) 
на нивоу Репу бли ке Срби је у наред ним 
годи на ма, жеља и наме ра Енер го про јек та 
је да са свим сво јим рас по ло жи вим ресур-
си ма актив но уче ству је у пла ни ра ним про-
јек ти ма . 

Тако ђе, тре ба иста ћи да је наша ком па-
ни ја све више анга жо ва на на реа ли за ци ји 
вели ких инфра струк тур них про је ка та за 
Град Бео град и изра жа ва мо спрем ност за 
наста вак наве де не успе шне сарад ње .

Зна чај но је напо ме ну ти, да је Енер го-
про јект са ком па ни јом „N.V BESIX S.A“ са 
седи штем у Бри се лу, Бел ги ја, пот пи сао 
одго ва ра ју ћи »Про то кол о послов ној сарад-
њи« у коме је изра же на наме ра о међу соб-
ној сарад њи за изво ђе ње про је ка та и услу га 
за раз ли чи те про јек те по прин ци пу »design, 
build and finan ce« у Репу бли ци Срби ји од 
инте ре са за обе стра не . У том сми слу, Гра-

ду Бео гра ду је недав но упу ће но зајед нич-
ко писмо о наме ра ма, у коме је иска за на 
заин те ре со ва ност наше две ком па ни је за 
актив но уче шће у реа ли за ци ји пет нај зна-
чај ни јих пла ни ра них инфра струк тур них 
про је ка та на нивоу Гра да Бео гра да, уз уче-
шће у финан си ра њу истих .

У сада шњим вео ма ком плек сним и спе-
ци фич ним усло ви ма посло ва ња, Упра ва 
Енер го про јек та ће насто ја ти да зајед-
нич ким сна га ма пред у зи ма одго ва ра ју ће 
послов не актив но сти у циљу даљег уна пре-
ђе ња посло ва ња, одр жи вог раста, раз во ја и 
дру штве не одго вор но сти наше ком па ни је .

Стојан Чолаков
генерални директор 

Енергопројекта
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Посло ва ње систе ма Енер го про јект у првoм квар та лу 2019. годи не било је на нивоу пла ни ра них пара ме та ра

УСВО ЈЕН ПЕРИ О ДИЧ НИ ИЗВЕ ШТАЈ 
О ПОСЛО ВА ЊУ СИСТЕ МА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ЗА ПРВИ КВАР ТАЛ 2019. ГОДИ НЕ

П очет ком маја теку ће 
годи не, Извр шни одбор 
Енер го про јект Хол динг 

а.д. је раз мо трио и усво јио пери-
о дич ни изве штај о посло ва њу 
систе ма Енер го про јект за први 
квар тал 2019. годи не. 

У првом квар та лу 2019. 
годи не систем Енер го про јект је 
оства рио кон со ли до ва ни при ход 
у изно су од 46,1 мили о на евра 
и бру то доби так од 937 хиља да 
евра. Оства ре ни кон со ли до ва ни 
резул та ти посло ва ња систе ма 
Енер го про јект у изве штај ном 
пери о ду били су на нивоу квар-
тал ног пла на за теку ћу годи ну. 
Сли чан закљу чак може се изве-
сти и у поре ђе њу са оства ре ним 
пара ме три ма посло ва ња у истом 
пери о ду прет ход не годи не. При 
томе је важно нагла си ти чиње-
ни цу, да је (због добро позна тих 
спе ци фич но сти гра ђе вин ске 
делат но сти), посло ва ње изво-
ђач ких дру шта ва из систе ма 
Енер го про јект у првом квар та лу 
увек било тра ди ци о нал но вео ма 
оте жа но.

У настав ку је при ка зан кра-
так рези ме укуп ног посло ва ња 
систе ма Енер го про јект у изве-
штај ном пери о ду: 

Уку пан при ход - За 2019. 
годи ну пла ни ран је кон со ли до-
ва ни при ход систе ма Енер го про-

јект (у земљи и ино стран ству) у 
изно су од 249 мили о на евра. За 
први квар тал 2019. годи не пла-
ни ран је кон со ли до ва ни при ход 
систе ма Енер го про јект (у земљи 
и ино стран ству) у изно су од 47,9 
мили о на евра. Оства ре ни кон со-
ли до ва ни при ход у изве штај ном 
пери о ду је на нивоу пла ни ра ног 
и изно сио је 46,1 мили о на евра.

У струк ту ри укуп ног при-
хо да земља је уче ство ва ла са 
65% а ино стран ство са 35%. У 
струк ту ри послов ног при хо да 
доми ни ра ли су актив ни посло ви 
(уго во ре ни до 31.12. 2018. годи-
не) са 97%, док су нови посло ви 
(уго во ре ни у 2019. годи ни) уче-
ство ва ли са 3%. Нај зна чај ни је 
тржи шно уче шће у оства ре ном 
укуп ном при хо ду имао је реги он 
Србијe са 64,6%, реги он Бли ски 
исток (Катар, У.А.Е., Оман, Јор-
дан, Бахре ин) са 18,5%, реги он 
Африкe (Уган да, Руан да, Ниге ри ја, 
Гана, Зам би ја, Алжир, Зим баб ве, 
Гви не ја) са 12,5%, реги он Руси-
ја и Евро а зи ја (Казах стан, Руси-
ја, Бело ру си ја) са 2,2%, реги он 
Јужнe Америкe (Перу) са 1,7%, 
и оста ло са 0,5%.

Бру то добит - За 2019. годи-
ну пла ни ра на је кон со ли до ва на 
бру то добит систе ма Енер го про-
јект (у земљи и ино стран ству) у 
изно су од 7,8 мили о на евра. За 

први квар тал 2019. годи не пла-
ни ран је кон со ли до ва ни губи так 
систе ма Енер го про јект (у земљи 
и ино стран ству) у изно су од 615 
хиља да евра. Оства ре ни кон со-
ли до ва ни доби так у изве штај ном 
пери о ду изно сио је 937 хиља да 
евра, што је боље од пла ни ра ног.

Уго ва ра ње нових посло-
ва - За 2019. годи ну пла ни ра-
но је укуп но уго ва ра ње нових 
посло ва систе ма Енер го про јект 
у земљи и ино стран ству у изно су 
од 273,1 мили о на евра, и то: у 
земљи 143,1 мили о на евра (52%) 
и у ино стран ству 130 мили о на 
евра (48%). У првом квар та лу 
2019. годи не је укуп но уго во-
ре но 34,5 мили о на евра нових 
посло ва: у земљи 13,3 мили о на 
евра (39%) и у ино стран ству 21,2 
мили о на евра (61%). 

Пре о ста ли посло ви за реа-
ли за ци ју - На послед њи дан 
изве штај ног пери о да, у систе му 
Енер го про јект је пре о ста ло око 
346,2 мили о на евра уго во ре них 
посло ва за реа ли за ци ју (земља 
205 мили о на евра; ино закључ ци 
50,8 мили о на евра и ино ком па-
ни је 90,4 мили о на евра). Иска за-
на вред ност пре о ста лих посло ва 
за реа ли за ци ју пред ста вља зна-
ча јан послов ни потен ци јал, који 
обез бе ђу је ста бил ност посло ва-
ња у буду ћем пери о ду. 

Сагла сно закон ској регу ла ти-
ви, Извр шни одбор Енер го про-
јект Хол динг а.д. је у првој поло-
ви ни маја теку ће годи не усво јио 
и обја вио нере ви ди ра ни Квар-
тал ни изве штај Енер го про јект 
Хол динг а.д. за прво тро ме сеч је 
2019. годи не.

Матич но дру штво Енер го-
про јект Хол динг а.д. је у првом 
квар та лу 2019. годи не оства ри ло 
уку пан при ход у изно су од 107,8 
мили о на дина ра (911 хиља да 
евра) и нето добит од 9,6 мили-
о на дина ра (81 хиља да евра). 

Пред мет ни изве шта ји су 15. 
маја теку ће годи не у цели ни 
обја вље ни на интер нет стра ни-
ца ма Дру штва, Бео град ске бер зе 
и Коми си је за хар ти је од вред но-
сти Репу бли ке Срби је.

У првом квар та лу 
2019. годи не систем 
Енер го про јект је 
оства рио кон со
ли до ва ни при ход у 
изно су од 46,1 мили
о на евра и бру то 
доби так од 937 
хиља да евра

Усво је не Одлу ке

ИЗВЕ ШТАЈ СА ОДР ЖА НЕ 50. РЕДОВ НЕ СЕД НИ ЦЕ 
СКУП ШТИ НЕ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИН ГА

Д ана 28.6.2019. годи не одр жа на је 
50. редов на сед ни ца Скуп шти не 
Енер го про јект Хол динг а.д. у Кино 

сали послов не гра де Енер го про јек та. 
Пред сед ник Скуп шти не био је Дра го љуб 
Мило ва но вић, секре тар Сања Божо вић, 
а пред сед ник коми си је за гла са ње 
Милојко Живановић. Сагла сно утвр ђе ном 

днев ном реду, на сед ни ци су доне те сле-
де ће одлу ке:

1. ОДЛУ КА О УСВА ЈА ЊУ ГОДИ ШЊЕГ 
ИЗВЕ ШТА ЈА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д. 
ЗА 2018. ГОДИ НУ (Финан сиј ски изве шта ји 
Енер го про јект Хол динг а.д. за 2018. годи-
ну; Изве штај Реви зо ра за 2018. годи ну и 
Годи шњи изве штај о посло ва њу дру штва)

2. ОДЛУ КА О УСВА ЈА ЊУ ГОДИ ШЊЕГ 
КОН СО ЛИ ДО ВА НОГ ИЗВЕ ШТА ЈА ЕНЕР ГО-
ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д. ЗА 2018. ГОДИ НУ 
(Кон со ли до ва ни финан сиј ски изве шта ји 
Енер го про јект Хол динг а.д. за 2018. годи-
ну; Изве штај Реви зо ра за 2018. годи ну и 
Годи шњи изве штај о посло ва њу дру штва)

3. ОДЛУ КА О РАС ПО ДЕ ЛИ НЕРАС ПО РЕ-
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На 50. редов ној сед ни ци Скуп шти не

УСВО ЈЕ НИ ГОДИ ШЊИ ИЗВЕ ШТАЈ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д. 
И КОН СО ЛИ ДО ВА НИ ГОДИ ШЊИ ИЗВЕ ШТАЈ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ХОЛ ДИНГ А.Д. ЗА 2018. ГОДИ НУ

Н а 50. редов ној сед ни ци 
Скуп шти не акци о на ра 
Енер го про јект Хол динг 

а.д. одр жа ној 28. јуна 2019. годи не 
усво је ни су:

•  ГОДИ ШЊИ ИЗВЕ ШТАЈ ЕНЕР
ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ А.Д. ЗА 2018. 
ГОДИ НУ (Финан сиј ски изве шта-
ји Енер го про јект Хол динг а.д. за 
2018. годи ну; Изве штај Реви зо ра 
за 2018. годи ну и Годи шњи изве-
штај о посло ва њу дру штва).

•  ГОДИ ШЊИ КОН СО ЛИ ДО

ВА НИ ИЗВЕ ШТАЈ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ 
ХОЛ ДИНГ А.Д. ЗА 2018. ГОДИ НУ 
(Кон со ли до ва ни финан сиј ски 
изве шта ји Енер го про јект Хол динг 
а.д. за 2018. годи ну; Изве штај Реви-
зо ра за 2018. годи ну и Годи шњи 
изве штај о посло ва њу дру штва).

Систем Енер го про јект је 
у 2018. годи ни оства рио уку-
пан кон со ли до ва ни при ход (у 
земљи и ино стран ству) у изно су 
од 25.270.501 хиља да дина ра (око 
213,7 мили о на евра).

Укуп но оства ре на кон со ли до-
ва на бру то добит систе ма Енер-
го про јект (у земљи и ино стран-
ству) у 2018. годи ни изно си ла је 
1.014.753 хиља да дина ра (око 8,6 
мили о на евра). 

Енер го про јект Хол динг а.д. 
(матич но дру штво) је у 2018. 
годи ни оства рио уку пан при ход 
у изно су од 1.247.232 хиља да 
дина ра (око 10,5 мили о на евра) 
и бру то добит (пре опо ре зи ва-
ња) у изно су од 810.194 хиља да 

дина ра (око 6,9 мили о на евра).
Годи шњи изве штај Енер го-

про јект Хол динг а.д. за 2018. годи-
ну и Годи шњи кон со ли до ва ни 
изве штај Енер го про јект Хол динг 
а.д. за 2018. годи ну обја вље ни су 
у цели ни у закон ским роко ви ма 
(кра јем апри ла месе ца теку ће 
годи не) на интер нет стра ни ца-
ма Енер го про јект Хол динг а.д., 
Бео град ске бер зе и Коми си је за 
хар ти је од вред но сти Репу бли ке 
Срби је.

Са 50. Редов не сед ни це Скуп шти не акци о на ра Енер го про јект Хол дин га

ОДЛУ КА О РАС ПО ДЕ ЛИ НЕРАС ПО РЕ ЂЕ НЕ ДОБИ ТИ
О ства ре на нето добит Енер го про јект 

Хол динг а.д. (у даљем тек сту: Дру-
штво) за 2018. годи ну изно си 

763.473.526,07 дина ра.

Нерас по ре ђе на добит Дру штва из прет-
ход них годи на изно си 256.753.670,61 дина ра.

Оства ре на нето добит Дру штва за 2018. 
годи ну у изно су од 763.473.526,07 дина-

ра оста је нерас по ре ђе на, тако да укуп на 
нерас по ре ђе на добит Дру штва изно си 
1.020.227.196,68 дина ра.

ЂЕ НЕ ДОБИ ТИ
4. ОДЛУ КА О УСВА ЈА ЊУ ИЗВЕ ШТА ЈА 

НАД ЗОР НОГ ОДБО РА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ-
ДИНГ А.Д.

5. ОДЛУ КА О ИЗБО РУ РЕВИ ЗО РА И 
НАКНА ДИ ЗА ЊЕГОВ РАД 

6. ОДЛУ КА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НА НАД-

ЗОР НОГ ОДБО РА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ ХОЛ ДИНГ 
А.Д 

За чла на Над зор ног одбо ра Енер го-
про јект Хол динг а.д. име но ван је Дра ган 
Угр чић.

Запи сник са одр жа не 50. редов не сед-
ни це Скуп шти не Енер го про јект Хол динг 

а.д., увид у доне те одлу ке и резул та те гла са-
ња по свим тач ка ма днев ног реда о који ма 
су акци о на ри гла са ли, ста вља ју се на рас-
по ла га ње акци о на ри ма пре ко интер нет 
стра ни це дру штва www.ener go pro jekt.rs 
(стра на „За инве сти то ре”, део „Скуп шти на 
акци о на ра”).

Пре ма одлу ци Скуп шти не акци о на ра

ИМЕ НО ВАН НОВИ ЧЛАН НАД ЗОР НОГ ОДБО РА
П ре ма одлу ци Скуп шти не акци о на ра 

Енер го про јект Хол дин га, на место 
чла на Над зор ног одбо ра име но ван 

је Дра ган Угр чић.
ДРА ГАН УГР ЧИЋ рођен је 1981. годи не у 

Кни ну, Репу бли ка Хрват ска. Дипло ми рао је на 
Еко ном ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, где је завр шио и мастер сту ди је. Прва 
рад на иску ства сти цао је у при ват ном сек то-

ру. Од 2008. годи не анга жо ван је у Аген ци ји 
за при ва ти за ци ју и у држав ним орга ни ма на 
посло ви ма при ва ти за ци је и сте ча ја, од руко-
во ди о ца про јек та до дирек то ра. Дужност в.д 
дирек то ра Аген ци је за при ва ти за ци ју оба-
вља од новем бра 2015. годи не, а фебру а ра 
2016. је поста вљен за дирек то ра Оде ље ња за 
коор ди на ци ју са Мини стар ством при вре де 
и Вла дом Срби је у Аген ци ји за лицен ци ра ње 

сте чај них управ ни ка. Рас по ла же зна чај ним 
иску ством у посло ви ма при ва ти за ци је и сте-
ча ја, руко во ђе њу актив но сти ма веза них за 
инве сти ци о не при ли ке, као и пре го во ри ма 
са потен ци јал ним стра те шким инве сти то ри-
ма и међу на род ним финан сиј ским инсти ту-
ци ја ма. Гово ри енгле ски језик. Оже њен је, 
отац дво је деце, живи у Бео гра ду.
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АД НИСКО ГРАД ЊА  пот пи са на три нова уго во ра 

НОВИ ПОСЛО ВИ У СРБИ ЈИ
У  прет ход ном пери о ду 

Енер го про јект Ниско-
град ња уго во ри ла је три 

нова посла у нашој земљи. 
Кон зор ци јум фир ми Енер го-

про јект Ниско град ња и „Rena is-
san ce N77“ закљу чи ли су уго вор 
са инве сти то ром ЈП Путе ви о 
изво ђе њу радо ва на асфал ти ра-

њу бео град ских ули ца. Вред ност 
уго во ра изно си 110,4 мили о на 
дина ра (без ПДВ-а), док је рок за 
реа ли за ци ју уго во ра 120 дана. 

Мно го зна чај ни ји уго вор 
наша АД Ниско град ња закљу-
чи ла је у кон зор ци ју му са фран-
цу ском фир мом „Colas Rail“, са 
инве сти то ром Гра дом Бео гра дом 

о изво ђе њу радо ва на уре ђе њу 
сао бра ћај ни ца Кра љи це Мари-
је, 27. мар та, Џор џа Вашинг то на 
и Цара Душа на у Бео гра ду (тзв. 
„Зеле ни буле вар“). Вред ност 
уго во ра изно си 2,37 мили јар ди 
дина ра (без ПДВ-а), а рок за реа-
ли за ци ју уго во ра је 200 дана.

Енер го про јект Ниско град-

ња, Енер го про јект Опре ма а.д. 
и „Colas Rail ways“ из Фран цу ске 
закљу чи ли су уго вор у вред но сти 
од 50,8 мили о на евра за изград-
њу нове тех нич ко пут не ста ни-
це у Зему ну. Инве сти тор у овом 
послу је држав но акци о нар ско 
дру штво „Срби ја Воз“ а рок за 
реа ли за ци ју уго во ра је 800 дана.

АД НИСКО ГРАД ЊА – изво ђе ње у Бео гра ду

ПОЧЕ ЛИ РАДО ВИ НА „ЗЕЛЕ НОМ БУЛЕ ВА РУ“

К он зор ци јум фир ми „Colas Rail“ из Фран-
цу ске и Енер го про јект Ниско град ња 
закљу чи ли су уго вор са  Град ском 

упра вом Гра да Бео гра да, Секре та ри јат за Инве-
сти ци је, за Рекон струк ци ју град ских сао бра ћај-
ни ца Кра љи це Мари је - 27. мар та – Џор џа 
Вашинг то на – Цара Душа на. 

Вред ност уго во ре них радо ва је 
2.365.005.561,27 динара без ПДВ-а (око 20 мили-

о на евра без ПДВ-а). Рок изво ђе ња је 200 дана. 
Радо ви су отпо че ли сре ди ном јуна тач ни је 

15.06.2019. Цео про је кат поде љен је на шест 
сек ци ја где је пла ни ра но да прве две сек ци је 
- од Рузвел то ве до Таков ске, кре ну да се раде 
15.06.2019, дру ге две од Таков ске до Фран-
цу ске од 15.07.2019, а послед ње две сек ци је 
од Фран цу ске до ули це Таде у ша Кошћу шка 
од 15.09.2019. годи не. Пла ни ра но је да се сви 

радо ви завр ше до кра ја годи не.
Од рас кр сни це ули ца Рузвел то ве и Кра-

љи це Мари је до кра ја ули ца Цара Душа на и 
Таде у ша Кошћу шка, про јек то ва ни сао бра ћај ни 
про фил чине:

•  коло во зна повр ши на шири не 9.0 m са три 
сао бра ћај не тра ке шири не по 3.0 m од којих 
је по јед на боч на тра ка (лоци ра на уз тра ке за 
мешо ви ти сао бра ћај) пред ви ђе на за сва ки смер. 
Сред ња тра ка ће се нала зи ти изме ђу две рас кр-
сни це, обли ко ва на је ниша ма за пре стро ја ва ње 
и оиви че ним каме ним ивич ња ци ма, а слу жи ће 
за лева скре та ња из јед ног и дру гог сме ра

•  мешо ви те сао бра ћај не тра ке (и за вози ла 
јав ног град ског пре во за) шири не по 3.50 m, 
поло же не боч но уз коло воз

•  косо и пара лел но поду жно пар ки ра
ње сме ште но са спољ них стра на трам вај ских 
башти ца, а изме ђу ста ба ла посто је ћег дрво ре да 

•  тро то ар ске повр ши не шири не од 1.70 m 
до 5.50 m изме ђу про сто ра за пар ки ра ње и 
посто је ће регу ла ци је (посто је ћих згра да).

АД ИНДУ СТРИ ЈА – изме на руко вод ства

ПРО МЕ НА У ОДБО РУ ДИРЕК ТО РА

АД ХОЛДИНГ – изме на руко вод ства

ИМЕНОВАН НОВИ ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ

Н а 32. редов ној сед ни ци Скуп шти не 
Енер го про јект Инду стри је одр жа ној 
24.06.2019. годи не, на месту чла но-

ва Одбо ра дирек то ра Енер го про јект Инду-

стри је име но ва ни су: Мир ја на Јањић (извр-
шни дирек тор и дирек тор дру штва), Милан 
Маму ла (неиз вр шни дирек тор), Вито мир 
Перић (неиз вр шни дирек тор), Мир ја на Кне-

же вић, (неиз вр шни и неза ви сни дирек тор), 
Гора на Чан ко вић (неиз вр шни дирек тор - 
пред став ник мањин ских акци о на ра).

У  Енер го про јект Хол дин гу по одлу-
ци Над зор ног одбо ра, на функ ци-
ји извр шног дирек то ра за финан-

си је, рачу но вод ство и план име но ван је 
Сини ша Текић од 01.07.2019. годи не.

* Послов ну био гра фи ју Сини ше Теки ћа 

обја ви ће мо у сле де ћем бро ју листа Енер го
про јект

Са 50. Редов не сед ни це Скуп шти не акци о на ра Енер го про јект Хол дин га

ИНФОР МА ЦИ ЈА О ГЛА СА ЊУ У ОДСУ СТВУ
У  скла ду са Зако ном и чла ном 47. Ста ту та, акци-

о на ри Енер го про јект Хол динг а.д. су има ли 
пра во да на 50. редов ној сед ни ци Скуп шти не 

акци о на ра Енер го про јект Хол динг а.д. гла са ју без при-
су ства сед ни ци, уз ове ру свог пот пи са на фор му ла ру 
за гла са ње у одсу ству (без ика квих додат них тро шко ва). 

Одлу ком Над зор ног одбо ра Енер го про јект Хол динг 

а.д. (са 54. сед ни це одр жа не дана 28.05.2019. годи не) 
ове ра фор му ла ра за гла са ње и само гла са ње у одсу ству 
се врши ло у сали X послов не згра де Енер го про јект 
дана 26.6.2019. годи не.

Посеб но је важно нагла си ти, да су наве де но пра-
во могли иско ри сти ти сви акци о на ри Енер го про јект 
Хол динг а.д. (који су били реги стро ва ни у ЦРХоВ на 

дан акци о на ра, одно сно на дан 18.6.2019. годи не) и то 
без обзи ра на број акци ја које су посе до ва ли (могли су 
гла са ти акци о на ри и са само јед ном акци јом). 

Акци о на ри који су иско ри сти ли пра во да гла са ју 
у одсу ству сма тра ли су се при сут ним на сед ни ци при-
ли ком одлу чи ва ња о свим тач ка ма днев ног реда по 
који ма су гла са ли.

8    |    ЕНЕРГОПРОЈЕКТ       април-јун 2019 .



ве стиEнер го про јект ве сти

Удру же на реа ли за ци ја лук су зног стам бе нопослов ног ком плек са

ПРО ДА ТО 50% СТА НО ВА У ОБЈЕКТУ „ПАРК 11“
Н а очи глед запо сле них у 

нашој згра ди, ниче нови 
обје кат Парк 11 који 

удру же но реа ли зу ју пред у зе ћа 
из систе ма Енер го про јект. Рок за 
завр ше так објек та и усе ље ње 
нових ста на ра је 1. мај 2020. 
годи не. Обје кат има 134 ста на, 
18 лока ла и 208 гара жних места, 
а за сада реа ли за ци ја се одви ја 
у пла ни ра ним роко ви ма.

Про да ја ста но ва, лока ла и 
гара жа коју врши директ но Енер-
го про јект Хол динг као Инве сти-
тор, запо че та је у окто бру 2018. 
годи не и до сада је про да то ско-
ро 50% свих непо крет но сти. 

Инте ре со ва ње за Парк 11 је 
било вели ко и пре почет ка про-
да је, што је оче ки ва но с обзи ром 
на атрак тив ност саме лока ци је. 
Пред у слов за ова ко добар резул-
тат про да је у фази годи ну дана 
пре завр шет ка објек та, пре све га 
нала зи се у пове ре њу купа ца у 

бренд Енер го про јект. На добар  
резул тат про да је посеб но је ути-
ца ла и оства ре на функ ци о нал-
но ст и модер ни дизајн ста но ва, 
при ла го ђен акту ел ним трен до-
ви ма и оче ки ва њи ма купа ца, о 
чему се посеб но води ло рачу на 
при ли ком про јек то ва ња.

Вели ка пажња је посве ће на 
ода би ру мате ри ја ла и опре ме 
самог објек та, али и поје ди нач-
них ста но ва. Циљ про јек та је 
био да сагра ди мо обје кат који 
испу ња ва висо ке кри те ри ју ме 
по осно ву ква ли те та и естет ских 
архи тек тон ских вред но сти.

У нашој згра ди је поред слу-
жбе про да је фор ми ран и „show 
room“ у којем су изло же ни 
узор ци ода бра них мате ри ја ла и 
опре ме ста но ва, где је куп ци ма 
омо гу ће но да иза бе ру кера ми ку 
у сво јим ста но ви ма и пре ма ода-
бра ним обра да ма пла ни ра ју уре-
ђе ње сво јих стам бе них једи ни ца.

3Д модел буду ће ТЕ-ТО Пан че во

АД ЕНТЕЛ – успе шна сарад ња са парт не ри ма из Кине

НАСТА ВЉА СЕ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА ИЗГРАД ЊЕ 
ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕТОПЛА НЕ (ТЕТО) “ПАН ЧЕ ВО”

У го во ром изме ђу Енер го про јект Енте-
ла и „Shang hai Elec tric Euro pa“ д.о.о. 
као ЕПЦ изво ђа чем заду же ним за 

изград њу ТЕ-ТО “Пан че во”, пред ви ђе на је 
изра да свих нивоа про јект не доку мен та ци је, 
од Идеј ног реше ња до Про јек та изве де ног 
објек та, као и услу ге “пер ми тин га”, тј. при ба-
вља ња нео п ход них усло ва, сагла сно сти и 
дозво ла.

Про јек то ва ње ТЕ-ТО “Пан че во” поде ље но 
је у пет фаза:

•  ТЕТО Функ ци о нал на цели на 1, која 

обу хва та гасно - тур бин ско постро је ње, два 
котла ути ли за то ра, два дим ња ка, админ стра-
тив ну згра ду, ком пре со р ску ста ни цу и дру ге 
пра те ће објек те и постро је ња

•  ТЕТО Функ ци о нал на цели на 2, која 
обу хва та пар но - тур бин ско постро је ње са 
пра те ћим објек ти ма и постро је њи ма (рас-
хлад ни систем, систем за хемиј ску при пре му 
воде и дру га мања постро је ња)

•  Гасномер на ста ни ца
•  При кључ но  раз вод но  постро је ње 

220kV (ГИС)

•  Пове зни цево во ди и кабло ви за везу 
ТЕ-ТО и Рафи не ри је Наф те “Пан че во”.

За прве три фазе гра ђе вин ске дозво ле 
при ба вље не су у пери о ду од децем бра 2018. 
до мар та 2019. годи не, а у току је изра да Про-
јек та за изво ђе ње за ове три фазе. 

За При кључ но раз вод но постро је ње 
220kV (ГИС) у току је изра да Про јек та за 
гра ђе вин ску дозво лу, док је , у току изра да 
Идеј ног про јек та за цели ну Пове зни цево-
во ди и кабло ви.

У скла ду са одред ба ма Уго во ра, про јек те 
елек тро-машин ских инста ла ци ја и опре ме 
при пре ма кине ски парт нер „SDEP CI“, док АД 
Ентел врши “ностри фи ка ци ју” тих про је ка-
та (про ве ра, пре ра да или дора да, пре вод и 
слич но), а све у свр ху при ла го ђа ва ња про је-
ка та закон ској регу ла ти ви Репу бли ке Срби-
је, као и ком плет ну изра ду архи тек тон ско 
- гра ђе вин ских про је ка та и одго ва ра ју ћих 
инста ла ци ја (про тив по жар не, теле ко му ни-
ка ци о не, хидро тех нич ке, узе мље ње, осве-
тље ње, тер мо тех нич ке и дру ге).

У свр ху коор ди на ци је на про јек ту, кине-
ски парт не ри одре ди ли су неко ли ко струч ња-
ка који бора ве у про сто ри ја ма Енер го про јект 
Енте ла како би били у сва ко днев ној кому-
ни ка ци ји са про јек тан ти ма нашег дру штва. 
Иако сарад ња поне кад зах те ва дуго трај на 
раз ја шње ња, која су додат но оте жа на језич-
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ком бари је ром, као и раз ли чи тим начи ном 
реа ли за ци је про је ка та у Кини и Срби ји, пока-
за ло се да је бора вак пред став ни ка ком па ни је 
„SDEP CI“ од вели ког зна ча ја јер допри но си 
убр за ној дина ми ци реа ли за ци је про јек та. 

Још јед на карак те ри сти ка пред мет ног 
про јек та одно си се на вео ма кра так пери од 
који је про те као од пот пи си ва ња уго во ра до 
доби ја ња гра ђе вин ских дозво ла за прве три 
фазе. Прва дозво ла доби је на је након све га 
девет месе ци од пот пи си ва ња уго во ра, што 
се може сма тра ти огром ним успе хом има ју ћи 
у виду све актив но сти које је било потреб но 
спро ве сти на самом почет ку про јек та: при-
ба ви ти све нео п ход не ула зне подат ке од 
кине ских парт не ра, изра ди ти све нео п ход-
не про јект не фазе и при ба ви ти нео п ход не 
усло ве и сагла сно сти.

Пара лел но са Про јек том за изво ђе ње, 
ЕПЦ изво ђач је током јану а ра 2019. годи не 
отпо чео са изво ђе њем радо ва на гра ди ли-
шту и то иско па ва ње тере на, поби ја ње и 
тести ра ње шипо ва, а у току су радо ви на 
изво ђе њу теме ља обје ка та, теме ља опре ме, 

пије де ста ла, кана ла и дру гих дело ва кон-
струк ци је испод коте тере на.

Дина ми ци реа ли за ци је про јек та зна ча јан 
допри нос даје и агил ност крај њег инве сти-
то ра, одно сно ком па ни је „Газпром енер го-

хол динг Сер биа ТЕ-ТО Пан че во“ д.о.о. чија је 
пуна пажња усме ре на на доно ше ње брзих 
одлу ка и ства ра ње усло ва у локал ном амби-
јен ту, тако да се адми ни стра тив не пре пре ке 
откла ња ју по убр за ном поступ ку.

Акту ел на ситу а ци ја на гра ди ли шту ТЕ-ТО Пан че во

АД ИНДУ СТРИ ЈА – нови уго вор за изра ду тех нич ке доку мен та ци је, кон сул тант ске услу ге и струч ни над зор 
током изво ђе ња радо ва 

АДАП ТА ЦИ ЈА ПРО ИЗ ВОД НИХ И ПОСЛОВ НИХ 
ПРО СТО РИ ЈА У ПОСТО ЈЕ ЋЕМ ОБЈЕК ТУ ЕНЕР ГО ПЕ ТА

П ро из вод но скла ди шни 
Ком плекс Енер го ПЕТ 
д.о.о. Крње шев ци за про-

из вод њу ПЕТ- пред фор ми нала зи 
се на ката стар ској пар це ли бр. 
1873/2 к.о. Крње шев ци. Про из-
вод но послов ни обје кат састо ји 
се од адми ни стра тив ног дела, 
објек та за про из вод њу - фабри ке, 
објек та скла ди шта и сило са који 
су лоци ра ни уз јужну фаса ду про-
из вод ног пого на.

Како би уна пре дио сво је 
посло ва ње, нару чи лац је изра зио 
жељу да изве де адап та ци ју про из-
вод них и послов них про сто ри ја 
у посто је ћем објек ту. Пре про јек-
то ва ње кан це ла риј ског про сто ра 
и гар де ро ба са посеб ним нагла-
ском на побољ ша ње функ ци о-
нал но сти обу хва ти ће и заме ну 
свих под них обло га, спу ште них 
пла фо на, инста ла ци ја гре ја ња и 
вен ти ла ци је, као и енер гет ских 

и теле ко му ни ка ци о но-сиг нал них 
инста ла ци ја. Про јект ним задат ком 
пред ви ђе ни су и гра ђе вин ско 
занат ски радо ви на фаса ди, као 
што су заме на бра вар ских про-
зо ра, фасад них пане ла, сани ра ње 
кров ног покри ва ча.

Енер го про јект Инду стри ја се 
пот пи си ва њем уго во ра оба ве за ла 
на пру жа ње услу га изра де Тех-
нич ке доку мен та ци је, кон сул тант-
ске услу ге при исхо до ва њу свих 

потреб них сагла сно сти и дозво ла, 
као и струч ни над зор током изво-
ђе ња радо ва адап та ци је.

Изра да тех нич ке доку мен та-
ци је обу хва ти ће изра ду Идеј ног 
про јек та (ИДП) за исхо до ва ње 
Реше ња о одо бре њу за изград-
њу, изра ду Про јек та за изво ђе ње 
(ПЗИ), изра ду Ела бо ра та енер гет-
ске ефи ка сно сти, изра ду Ела бо ра-
та зашти те од пожа ра и Глав ног 
про јек та зашти те од пожа ра.

АД НИСКО ГРАД ЊА – уре ђе ње Сав ског кеја

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА КАРА ЂОР ЂЕ ВЕ УЛИ ЦЕ
Р екон струк ци ја Кара ђор ђе ве ули це 

и Сав ског кеја уз Кара ђор ђе ву ули-
цу пред ста вља инфра струк тур ни 

про је кат вред но сти 711.967.146,38 дина ра 
без ПДВ-а, чија реа ли за ци ја је пла ни ра на за 
пери о ду од 21. новем бра 2018. до 20. јану а-
ра 2020. годи не. 

Рекон струк ци јом је пред ви ђен сао бра-
ћај ни про фил ули це, шири не 13.5 m, који се 
састо ји од сао бра ћај не тра ке за јав ни пре воз 
пут ни ка, укуп не шири не 7.0 m (2х3.50 m) у 
сре ди ни сао бра ћај ни це, и по јед ном сао бра-
ћај ном тра ком по сме ру, шири не 3.25 m са 
обо стра ним тро то а ри ма про мен љи ве шири-
не, која се про те же од Бран ко вог моста до 
Пари ске ули це. 

На поме ну том поте зу осим радо ва на 
коло во зној кон струк ци ји и трам вај ским 
коло се ци ма у пот пу но сти ће бити обно-
вље на цело куп на пра те ћа инфра струк ту ра 
- водо вод но - кана ли за ци о не инста ла ци је и 
теле ко му ни ка ци о на мре жа, док ће посеб на 
пажња бити усме ре на на пеј за жно уре ђе ње 
део ни це. Про јек то ва но уре ђе ње Сав ског кеја 
бази ра се на фор ми ра њу чети ри зеле не оазе 
обо га ће не ниском и сред њом веге та ци јом, 
међу соб но раз дво је не пешач ким при сту пи ма 
и пла то и ма са веза ма ка Кара ђор ђе вој ули ци. 

Шета ли ште се попло ча ва гра нит ним пло ча-
ма све тле, там не и сиве нијан се пре ма утвр ђе-
ној шеми како би асо ци ра ло на ток реке, а биће 
опре мље но са савре ме ним моби ли ја ри ма.
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АД УРБА НИ ЗАМ И АРХИ ТЕК ТУ РА – тех нич ка доку мен та ци ја као дона ци ја

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА ПОСТА ВЉА ЊА ЈАР БО ЛА 
ВИСИ НЕ 80 МЕТА РА СА ЗАСТА ВОМ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ

Н а ини ци ја ти ву Град ске упра ве гра да 
Бео гра да (којој је Вла да Репу бли ке 
Срби је пре не ла инве сти тор ска пра-

ва на реа ли за ци ји Про јек та поста вља ња 
јар бо ла виси не 80 m са заста вом Репу бли ке 
Срби је), одмах након усва ја ња Пла на детаљ-
не регу ла ци је мул ти функ ци о нал ног спорт-
ско-кул тур ног садр жа ја на под руч ју „Пар ка 
при ја тељ ства’’ на Ушћу, наша Енер го про јект 
Урба ни зам и архи тек ту ра завр ши ла је идеј но 
реше ње објек та Јар бол са заста вом Репу-
бли ке Срби је и пар тер но уре ђе ње, на лока-
ци ји ушћа Саве у Дунав, која је урба ни стич-
ким пла ном пред ви ђе на за ту наме ну. 

Град Бео град се зах те вом обра тио 

Енер го про јект Хол дин гу, да као дру штве но 
одго вор на ком па ни ја, као дона ци ју изра ди 
тех нич ку доку мен та ци ју: Идеј но реше ње, 
Идеј ни про је кат и Сту ди ју оправ да но сти. 
Сход но томе, Енер го про јект Урба ни зам и 
архи тек ту ра при пре ма наве де не про јек те 
који ће бити завр ше ни након при ба вља ња 
лока циј ских усло ва.

Тех нич ком доку мен та ци јом се дефи ни ше 
уре ђе ње дела пар це ле повр ши не 5.549 m², 
на којој се осим пар тер ног уре ђе ња, пла-
ни ра поста вља ње јар бо ла, што под ра зу ме-
ва изград њу бетон ског теме ља и мон та жу 
челич ног сту ба виси не 80 m, као и осве тље-
ње сту ба и уград њу систе ма за поди за ње и 

спу шта ње заста ве.
На јар бо лу ће се поста вља ти држав на 

заста ва, про пор ци о нал них димен зи ја, са раз-
ме ра ма 3:2 (дужи на пре ма виси ни), како је 
дефи ни са но Зако ном о изгле ду и упо тре би 
грба, заста ве и хим не Репу бли ке Срби је (Сл. 
Гла сник РС 36/09).

Тач на пози ци ја јар бо ла одре ђе на је на 
осно ву Ела бо ра та о гео тех нич ким усло ви ма 
изград ње, а пар тер но уре ђе ње је реше но на 
начин син хро ни за ци је попло ча ња и пар тер-
ног зеле ни ла. У окви ру пла тоа, пла ни ра но је 
попло ча ва ње гра нит ним пло ча ма које пре-
се ца ју пар тер не тра ке зеле них повр ши на, 
коју чини  ком би на ци ја трав на тих и цвет них 
леја, ниског расти ња и висо ког дрве ћа, чиме 
се задо во ља ва ју општи дру штве ни циље ви:

•  пости за ње иден ти те та про сто ра, има
ју ћи у виду да ће виси на јар бо ла са заста вом 
Репу бли ке Срби је поста ти доми нан тан репер 
на атрак тив ном про сто ру у бли зи ни две реке 
и на тај начин ће пред ста вља ти пре по зна-
тљив сим бол глав ног гра да и целе Срби је;

•  пар тер но уре ђе ње и ства ра ње савре
ме ног амби јен та, који се на нај е фи ка сни ји 
начин укла па у кон цеп ци ју посто је ћег и буду-
ћег пар ков ског амби јен та у ком доми ни ра 
зеле ни ло;

•  очу ва ње и уна пре ђе ње јав них зеле них 
повр ши на, као про сто ра од јав ног инте ре-
са, и

•  кому нал но опре ма ње и ква ли тет но 
осве тље ње про сто ра.

АД ИНДУ СТРИ ЈА – још један уго вор са Енер го пе том

ПРО ШИ РЕ ЊЕ ПРО ИЗ ВОД НИХ КАПА ЦИ ТЕ ТА У ПОСТО ЈЕ ЋЕМ 
ПРО ИЗ ВОД НО СКЛА ДИ ШНОМ ОБЈЕК ТУ ЕНЕР ГО ПЕТ

К ом па ни ја Енер го пет је 
спе ци ја ли зо ва на за 
про из вод њу ПЕТ пред-

фор ми од којих се про из во де 
боце за пуње ње вода, осве жа-
ва ју ћих пића, пива, мле ка, 
хемиј ских пре па ра та и др. ПЕТ 
је по дефи ни ци ји поли е ти лен-
те раф та лат, нај фи ни ји облик 
поли мер них пла стич них маса, 
који је сво ју при ме ну поред 
хемиј ске и тек стил не инду стри-
је нашао и у пре храм бе ној 
инду стри ји, као основ на сиро-
ви на за про из вод њу ПЕТ амба-
ла же.

Наме ра инве сти то ра је да 
про ши ри про из вод не капа ци-
те те и то у настав ку посто је ћих 
про из вод них хала на месту 

посто је ћег скла ди шта гото вих 
про из во да. Пове ћа ње под ра-
зу ме ва дода ва ње још три про-
из вод не маши не и самим тим 
пре на ме на скла ди шта гото ве 
робе у још јед ну про из вод ну 
халу у окви ру габа ри та посто је-

ћег објек та. Рекон струк ци јом ће 
бити обу хва ће но и про јек то ва-
ње теме ља за четири нова сило-
са сиро ви на, део челич не кон-
струк ци је кро ва, заме на дела 

кров ног покри ва ча, дода ва ње 
лан тер ни за при род но осве-
тље ње, кон струк ци ја ноше ња 
цев ног раз во да, ново осве тље-
ње ЛЕД све тиљ ка ма, напа ја ње 
тех но ло шких потро ша ча – три 
нове маши не, као и машин ске 

инста ла ци је гре ја ња и вен ти ла-
ци је, раз во да рас хлад не воде од 
рас хлад не ста ни це до лини ја у 
про из вод ној хали и инста ла ци ја 
раз во да ком при мо ва ног вазду-

ха до лини ја у ново фор ми ра ној 
про из вод ној хали бр. 3.

Пре ма зах те ву нару чи о ца 
и на осно ву при хва ће не пону-
де Енер го про јект Инду стри је, 
уго во ром је обу хва ће на изра да 
Тех нич ке доку мен та ци је Идеј-
ног реше ња (ИР) за доби ја ње 
лока циј ских усло ва, Про јек та 
за гра ђе вин ску дозво лу (ПГД), 
Про јек та за изво ђе ње (ПЗИ), 
Ела бо ра та енер гет ске ефи ка-
сно сти, Ела бо ра та зашти те од 
пожа ра, Ела бо ра та о зона ма 
опа сно сти и Глав ног про јек та 
зашти те од пожа ра, као и кон-
сул тант ске услу ге при исхо до-
ва њу свих потреб них сагла сно-
сти и дозво ла и струч ни над зор 
током изво ђе ња радо ва.
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АД ЕНТЕЛ – про јек ти обно вљи вих изво ра елек трич не енер ги је

УГО ВО РЕН ПОСАО „FIDIC“ ИНЖЕ ЊЕ РА 
ЗА ИЗГРАД ЊУ ВЕТРО Е ЛЕК ТРА НЕ “КОСТО ЛАЦ”

В Е “Косто лац” пред ста вља прву ветро-
е лек тра ну коју Елек тро при вре да 
Срби ја пла ни ра да изгра ди. Иако је 

у Срби ји већ изгра ђе но 317 МW енер гет ских 
капа ци те та који се засни ва ју на иско ри шће њу 
енер ги је ветра, при чему се оче ку је да ће 
инста ли са на сна га ветро е лек тра на које ће у 
Срби ји бити изгра ђе не до 2030. годи не изно-
си ти укуп но 700 МW, Елек тро при вре да до 
сада није инве сти ра ла у наве де не изво ре 
енер ги је. Изград њом ВЕ “Косто лац” на одла-
га ли шти ма јало ви не са повр шин ских копо ва 
“Дрм но” и “Кле нов ник”, на лока ли те ту Костол-

ца, ЕПС ће сво јим тер мо и хидро капа ци те ти-
ма при дру жи ти и први про из вод ни капа ци тет 
на енер ги ју ветра.

У кон зор ци ју му са немач ком кон сул тант-
ском ком па ни јом „Fic htner“, Енер го про јект 
Ентел је пот пи сао уго вор са Елек тро при вре-
дом Срби је о пру жа њу услу га „FIDIC“ инже ње-
ра током изград ње ветро пар ка у Костол цу. 
Уго во ре не услу ге обу хва та ју изра ду тен дер-
ске доку мен та ци је и над зор током изград-
ње и пушта ња у рад овог објек та. Ветро парк 
“Косто лац“ обу хва та: 20 ветро а гре га та укуп не 
инста ли са не сна ге 66 МW, сред ње на пон ску 
каблов ску мре жу са тран сфор ма тор ском ста-
ни цом 35/110 kV, при ступ не путе ве и мани пу-
ла тив не пла тое, као и при кљу чак на елек тро-
е нер гет ски систем, тј. при кључ но раз вод но 
постро је ње и при кључ ни дале ко вод 110 kV. 
Цело куп ни про је кат се финан си ра из кре ди та 
немач ке раз вој не бан ке („KfW“). Уче шће АД 
Енте ла у укуп ној вред но сти кон сул тант ских 
услу га је око 33%. Ком плет но тра ја ње уго во-

ра је 40 месе ци, при чему је анга жо ва ње АД 
Енте ла пла ни ра но у фази изра де тен дер ске 
доку мен та ци је и ева лу а ци ји пону да, а зна ча јан 
део анга жо ва ња се одно си и на фазу над зо ра 
над изво ђе њем радо ва, испи ти ва ње и пушта-
ње ветро е лек тра не у рад. 

Када је у пита њу изра да про јект не доку-
мен та ци је у обла сти обно вљи вих изво ра елек-
трич не енер ги је, посеб но ветро е лек тра на, 
Енер го про јект Ентел већ дуги низ годи на 
зау зи ма зна чај но место на срп ском тржи-
шту, на ком је задо био пове ре ње изво ђа ча 
и прак тич но брен ди рао изво ђач ки про је кат 
теме ља ветро тур би не. Кроз актив но сти „FIDIC“ 
инже ње ра, Енер го про јект Ентел ће зао кру жи-
ти обим услу га које пру жа у циклу су од почет-
не иде је до пушта ња у рад ветро е лек тра не 
и на тај начин сте ћи могућ ност да убу ду ће 
само стал но или са мно го боље почет не пози-
ци је уче ству је у про јек ти ма финан си ра ним из 
дона ци ја или кре ди та ино стра них или међу-
на род них инве сти ци о них фон до ва и бана ка.

АД НИСКО ГРАД ЊА – радо ви изве де ни у уго во ре ном року 

ЗАВР ШЕ НА ТРАМ ВАЈ СКА ПРУ ГА ПРЕ КО МОСТА НА АДИ
Г рад ска упра ва гра да Бео-

гра да, Секре та ри јат за 
кому нал не и стам бе не 

посло ве и Дирек ци ја за гра ђе-
вин ско земљи ште гра да Бео гра-
да су 20.03.2018. пот пи са ли уго-
вор са кон зор ци ју мом који чине 
ком па ни је Енер го про јект Ниско-
град ња и „Colas Rail S.A.S.“ за изво-
ђе ње трам вај ске пру ге пре ко 
моста на Ади. Поче так радо ва је 
био 20.04.2019. годи не, а они су 
завр ше ни у уго во ре ном року 
одно сно 04.06.2019. годи не.

Прва тест вожња трам ва ја је 
успе шно оба вље на 05.06.2019. уз 
при су ство пред став ни ка инве-
сти то ра, над зо ра, изво ђа ча, крај-

њег кори сни ка, меди ја као и зва-
нич ни ка гра да Бео гра да. Трам вај 
је вожњу запо чео из депоа на 
Новом Бео гра ду, пре шао је пре-
ко глав не кон струк ци је Моста 
на Ади и Моста пре ко Топ чи-
дер ске реке, а након окре та ња 
код Госпо дар ске меха не се истим 
путем вра тио у депо. У наред них 
месец дана ће се наста ви ти проб-
на испи ти ва ња на тра си, а редов-
но сао бра ћа ње трам ва ја број 11 
и 13, поче ће 05.07.2019. годи не.

Нова дво ко ло сеч на пру га са 
при кључ ци ма на посто је ћу трам-
вај ску мре жу има укуп ну дужи ну 
од око 2.700 m. Овим про јек том је 
обу хва ће на и рекон струк ци ја око 

1 km посто је ће трам вај ске мре же. 
Шири на коло се ка је 1.000 mm, а 
међу о со вин ско расто ја ње коло-
се ка изно си мини мум 3.80 m - 
када су сту бо ви кон такт не мре-
же у сре ди ни, одно сно мини мум 
3.30 m - када је кон так та мре жа 
на пор та ли ма. На тра си посто је 
два пара ста ја ли шта: „блок 42“ на 
ново бе о град ској стра ни и „петља 
Рад нич ка“ одмах након глав ног 
распо на Моста на Ади.

Изгра ђен је и трам вај ски 
систем од ули це Ђор ђа Ста но је-
ви ћа на Новом Бео гра ду (тро кра-
ка рас кр сни ца у нивоу са пуним 
про гра мом веза и сема фо ри зо-
ва ним укр шта јем) пре ко посто је-

ћих мостов ских кон струк ци ја, до 
укр шта ја са пру гом Бано во брдо 
- цен тар. Пру га се даље наста вља 
испод Моста на Ади пре ко ново-
и згра ђе ног моста пре ко Топ чи-
дер ске реке и над во жња ка пре ко 
Буле ва ра Вoјводе Миши ћа, где 
су изве де на и 4 пот пор на зида. 
Тра са се завр ша ва укла па њем 
у посто је ћу тра су пру ге Бано во 
брдо - цен тар и пру ге цен тар - 
Рако ви ца. То је сада тро кра ка 
сема фо ри зо ва на рас кр сни ца са 
пуним про гра мом веза. На овај 
начин је омо гу ћен трам вај ски 
сао бра ћај у свим сме ро ви ма 
изме ђу Новог Бео гра да, Рако ви-
це, Бано вог брда и цен тра гра да.
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Председник НО Енергопројект Холдинга Доброслав 
Бојовић, генерални директор Стојан Чолаков и извр. дир. 
за оперативне послове Богдан Узелац У завр шни еле мент кон струк ци је поло же на је вре мен ска кап су ла 

са пору ка ма при ја тељ ства

Г ра ди ли ште бра не „Федан“ 
нала зи се у пустињ ском 
делу Арап ске доли не 

(“Wadi Ara ba“), 70 km јужно од 
Мртвог Мора одно сно 140 km 
север но од луке Аква ба. Ова бра на 
је наме ње на за фор ми ра ње аку му-
ла ци је запре ми не 3,4 мили о на m3 
и чија ће се вода кори сти ти за 
водо снаб де ва ње дома ћин ста ва и 
навод ња ва ње пољо при вред ног 
земљи шта, док ће при о ри тет но 
кори шће ње воде ће бити за пољо-
при вре ду. Инве сти тор про јек та је 
„Мини стар ство вода Кра ље ви не 
Јор дан“, одно сно њего ва аген ци ја 

„Упра ва за Јор дан ску доли ну - ЈВА“ 
(„JWA“) која је вла сник и упра вља 
већи ном бра на у овој земљи.

Бра на се гра ди на исто и ме-
ном пустињ ском повре ме ном 
водо то ку „Wadi Al Fedan“ и то ће 
бити насу та бра на од каме ног 
мате ри ја ла са узвод ним бетон-
ским екра ном. Кон струк тив на 
виси на бра не је 30 m а дужи-
на у кру ни је 340 m. Запре ми на 
угра ђе ног каме ног мате ри ја ла 
у насип ће бити око 400.000 m3. 
Поред изград ње саме бра не, 
овај про је кат обу хва та и изград-
њу сле де ћих обје ка та: бетон ске 

дија фраг ме испод узвод не ножи-
це бра не, дивер зи о ног туне ла, 
челич ног цево во да са затва ра чи-
ма сме ште ног у туне лу, брзо то ка 
на низ вод ној коси ни бра не са 
бетон ским сла пи штем, при ступ-
ног пута дужи не 10 km и згра де 
за сме штај осо бља током екс пло-
а та ци је објек та.

Енер го про јект Хидро ин же-
њеринг анга жо ван je на реа ли-
за ци ји овог про јек та у делу кон-
сул тант ских услу га зајед но са 
јор дан ским парт не ром фир мом 
„Engi con“. Обим услу га обу хва та: 
1) пре глед и кри тич ку ана ли зу 

посто је ће про јект не доку мен та-
ци је („Final Design“) пре почет ка 
реа ли за ци је про јек та, 2) над зор 
током пери о да изград ње. При 
томе, АД Хидро ин же ње ринг у 
над зо ру уче ству је са два извр ши-
о ца: шефом над зо ра и инже ње-
ром за ињек ти ра ња, док пре о ста-
ло осо бље у над зо ру обез бе ђу је 
јор дан ски парт нер. 

Уго во ре ни пери од изград ње 
ове бра не је 36 месе ци. Радо ви су 
зва нич но запо че ти у мају 2017. 
годи не и након 25 месе ци изво-
ђач је реа ли зо вао 45% од пред-
ви ђе ног оби ма радо ва.

АД ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – посло ва ње на тржи шту Јордана

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА УГО ВО РА „ФЕДАН“ 

АД ВИСО КО ГРАД ЊА – доби ла похва лу инве сти то ра

УСПЕШНО ИЗВЕДЕНА КОН СТРУК ЦИ ЈА 
ОБЈЕК ТА КИНЕ СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА
14 06.2019. је успе шно и у тра же ном 

ква ли те ту завр ше на кон струк ци ја 
објек та Кине ског кул тур ног цен тра, 

што је обе ле же но при год ним дога ђа јем на 
гра ди ли шту, коме су при су ство ва ли зва нич-
ни ци Кине ске амба са де, као инве сти то ра и 
упра ве изво ђа ча. Том при ли ком је у завр шни 
еле мент кон струк ци је поло же на вре мен ска 
кап су ла са пору ка ма при ја тељ ства, које су 
при пре ми ли пред став ни ци инве сти то ра и 
изво ђа ча. Овај моме нат је тако ђе про пра ћен 
при год ним гово ри ма гости ју.

Радо ви на кон струк ци ји завршени су у 
пла ни ра но вре ме, због чега је изво ђач АД 
Висо ко град ња доби ла похва лу. То је отво-
ри ло пут даљој реа ли за ци ји одно сно извр-
ше њу завр шно занат ских и инста ла тер ских 
радо ва. У мају наред не годи не очекује се 
при мо пре да ја објек та.
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АД ХОЛ ДИНГ – раз вој соп стве них инве сти ци ја

УРБА НИ СТИЧ КИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА БЛОК 26 
ДОБИО ПОТВР ДУ МИНИ СТАР СТВА

У рба ни стич ки про је кат за 
изград њу стам бе но - 
послов ног ком плек са у 

Бло ку 26 добио је у мају потвр ду 
Сек то ра за про стор но пла ни ра ње 
и урба ни зам Мини стар ства гра ђе-
ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра-
струк ту ре.

Пла ном детаљ не регу ла ци је 
који је донет 2016. годи не, у бло ку 
26 пла ни ра на је изград ња пет обје-
ка та укуп не над зем не бру то повр-
ши не око 384.000 m2 и 153.000 m2 
под зем ног про сто ра.

Блок 26, тежи ште цен трал не 
зоне Новог Бео гра да, сво јом лока-
ци јом зах те ва нај ве ће стан дар де 
про јек то ва ња и изград ње, како би 
пру жио нај ви ши стан дард буду-
ћим кори сни ци ма овог про сто ра. 
Поред ква ли тет ног послов ног 
про сто ра и лук су зних ста но ва, овај 
ком плекс пру жи ће кори сни ци ма 
и вели ки парк у цен трал ној зони, 
врти ће у два од три објек та, као и 
амбу лан ту.

Сло бод не и зеле не повр ши не 
са пар ков ски уре ђе ном цен трал-
ном зоном, инте гри шу микро-
ам би јен те који су фор ми ра ни уз 
сва ки од пла ни ра них обје ка та. Трг 
инте гри ше и ком плекс цркве, чиме 
се фор ми ра једин ствен про стор 
досту пан свим кори сни ци ма бло ка. 
Сама изград ња, као и кон фи гу ра-
ци ја цен трал ног пла тоа нагла ша ва 
осу север-југ и пешач ку везу Пала-

та “Срби ја” - Бео град ска аре на, два 
објек та која у кул тур но исто риј-
ском и функ ци о нал ном сми слу 
има ју изу зе тан зна чај за град.

Овај про је кат је резул тат 
одлич не сарад ње три аутор ска 
тима чији рад је коор ди ни ран у 
слу жби за раз вој лока ци ја Енер-
го про јект Хол дин га:

Сту дио ЛФГ, који чине архи тек-
ти Јован Митро вић и Дејан Миљ-
ко вић (пре ма чијем кон курс ном 
реше њу је ура ђен План детаљ не 
регу ла ци је за Бло ко ве 25 и 26) - 
ауто ри су Објек та 1; архи тек та Жар-
ко Ћајић, запо слен у Енер го про јект 
Урба ни зам и архи тек ту ра аутор 
је Објек та 2; и архи тек та Мари ја 
Ибрај тер, запо сле на у Слу жби за 
раз вој лока ци ја Енер го про јект Хол-
динг, је аутор Објек та 3. 

За Обје кат 4 и Обје кат 5, који су 
пла ни ра ни уз Буле вар Зора на Ђин-
ђи ћа као послов не куле виси не 
до 120 m, још увек нису изра ђе на 
Идеј на реше ња, јер ови објек ти 
нису били пред мет детаљ не раз-
ра де Урба ни стич ког про јек та.

Обје кат 1 пози ци о ни ран је уз 
Буле вар Михај ла Пупи на, и нагла-
ша ва поче так пешач ке везе изме-
ђу Пала те “Срби ја” и Бео град ске 
аре не. У архи тек ту ри објек та као 
и у функ ци о нал ној поде ли јасно 
се издва ја ју послов ни део објек-
та виси не 31,5 m, спрат но сти П+7 
и стам бе ни део објек та виси не 

ОБЈЕ КАТ 1

•  127.535 m2 стам бе ног про сто ра
•  17.280 m2 про сто ра за 

комер ци јал не делат но сти
•  у објек ту је оства ре но 168 

стам бе них једи ни ца
•  659 места за пар ки ра ње у 

под зем ној гара жи
•  64,5 m изно си виси на нај ви шег 

дела објек та
•  спрат ност објек та је 

2По+П+17
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64,5 m, спрат но сти П+17. Над зем на 
бру то гра ђе вин ска повр ши на овог 
објек та изно си 44.815 m2.

Oбјекат 2 пози ци о ни ран је уз 
Ули цу шпан ских бора ца. Габа рит 
објек та има фор му ћири лич ног 
сло ва „П“, тако да се ка цен трал-
ном бло ков ском пла тоу фор ми ра 

уну тра шње дво ри ште као посе-
бан микро ам би јент. Овај обје кат 
има пре те жно стам бе ну наме ну, 
уз чети ри дечи ја депан дан са која 
се нала зе у при зе мљу и мали 
број лока ла, тако ђе у при зе мљу. 
Депан дан си су сме ште ни у нивоу 
суте ре на и висо ког при зе мља и 

орга ни зо ва ни тако да про сто ри је 
за бора вак деце има ју директ ну 
везу са пар ков ском повр ши ном 
која се нала зи у „уну тра шњем дво-
ри шту“. Над зем на бру то гра ђе вин-
ска повр ши на овог објек та изно си 
62.692 m2.

Обје кат 3 ће се нала зи ти уз 
ули цу Анти фа ши стич ке бор бе. У 
осно ви фор ми ра облик ћири лич-
ног сло ва “Г”. Обје кат се састо ји од 
две цели не, раз ли чи те виси не и 
функ ци је. Висо ки тракт од 52 m, 
спрат но сти П+13 наме њен је ста-

но ва њу, док је нижи део 32 m, 
спрат но сти П+7 наме њен посло ва-
њу. У при зе мљу овог дела нала зе се 
амбу лан та и дечи ји депан данс. Над-
зем на бру то гра ђе вин ска повр ши-
на овог објек та изно си 35.932 m2.

Додат ни ква ли тет, зајед нич-
ки за све објек те је фор ми ра ње 
кров не баште на кро во ви ма нижих 
дело ва обје ка та, на коти 32 m. Тако-
ђе, вели ки дело ви при зе мља обје-
ка та су отво ре ни про сто ри, што 
додат но поспе шу је про ход ност 
бло ка.

ОБЈЕ КАТ 2

•  44.848 m2 стам бе ног про сто ра
•  3.901 m2 про сто ра за 

комер ци јал не делат но сти
•  у објек ту је оства ре но 432 

стамбенe једи ни ца
•  630 места за пар ки ра ње у 

под зем ној гара жи
•  60 места за пар ки ра ње на 

отво ре ном за потре бе врти ћа
•  4 дечи ја врти ћа у при зе мљу
•  57,6 m изно си виси на нај ви шег 

дела објек та
•  спрат ност објек та је 

По+Су+П+15

ОБЈЕ КАТ 3

•  20.097 m2 стам бе ног про сто ра
•  14.565 m2 про сто ра за комер ци јал не делат но сти
•  у објек ту су оства ре не 143 стам бе не једи ни це
•  373 места за пар ки ра ње у под зем ној гара жи
•  амбу лан та и дечи ји вртић у при зе мљу
•  52 m изно си виси на нај ви шег дела објек та
•  спрат ност објек та је 2По+П+13
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АД ИНДУ СТРИ ЈА  пове ћа на само стал ност и кон ку рент ност

ЛИЦЕН ЦА ЗА ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ ПОСЕБ НИХ СИСТЕ МА 
И МЕРА ЗАШТИ ТЕ ОД ПОЖА РА

К ао што је позна то основ на делат ност 
Енер го про јект Инду стри је је про-
јек то ва ње инду стриј ских обје ка та и 

постро је ња кроз сво је спе ци ја ли зо ва не про-
јек тант ске бирое и уз анга жо ва ње спе ци-
фич них спољ них сарад ни ка. Пла ни ра ње 
послов них актив но сти зах те ва и стал но уса-
вр ша ва ње свих запо сле них у окви ру сво јих 
спе ци јал но сти. Више го ди шња обу ка елек тро 
и машин ских инже ње ра про јек то ва њем обје-
ка та спе ци фич них наме на, допри не ла је да 
Мини стар ство уну тра шњих посло ва – Сек тор 
за ван ред не ситу а ци је, дана 11.04.2019. изда 

Реше ње 09/4 број 217-567/19 којим се Енер-
го про јект Инду стри ја овла шћу је за оба вља-
ње посло ва про јек то ва ња посеб них систе ма 
и мера зашти те од пожа ра и то:

1. Изра да про је ка та ста бил них систе ма 
за доја ву пожа ра;

2. Изра да про је ка та ста бил них систе ма 
за детек ци ју екс пло зив них гасо ва и паре;

3. Изра да ана ли за о зона ма опа сно сти 
и одре ђи ва ње ових зона на мести ма која су 
угро же на од настан ка екс пло зив них сме ша 
запа љи вих гасо ва; пара запа љи вих теч но сти 
и екс пло зив них мате ри ја;

4. Изра да про је ка та елек трич них инста-
ла ци ја и уре ђа ја за про сто ре угро же не 
екс пло зив ним атмос фе ра ма (запа љи вим 
гасо ви ма, пара ма запа љи вих теч но сти ма и 
екс пло зив ним пра ши на ма) и екс пло зи ви ма;

5. Изра да про је ка та систе ма за одво ђе-
ње дима и топло те.

Доби ја њем овог реше ња пове ћа ва се 
широк спек тар делат но сти наших про јек та-
на та у обла сти зашти те обје ка та од пожа ра 
и пове ћа ва само стал ност, кон ку рент ност и 
мане вар ски про стор АД Инду стри је у акту-
ел ном послов ном окру же њу.

АД УРБА НИ ЗАМ И АРХИ ТЕК ТУ РА – Блок 26

УЧЕ ШЋЕ У ИЗРА ДИ УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА 
ЗА ПОСЛОВ НО СТАМ БЕ НЕ ОБЈЕК ТЕ 1,2 И 3 У БЛО КУ 26

У  окви ру свог Уго во ра за уче шће у 
изра ди Урба ни стич ког про јек та за 
послов но стам бе не објек те 1,2 и 3 

у Бло ку 26 на Новом Бео гра ду, АД Урба ни зам 
и архи тек ту ра је била анга жо ва на на:

•  Пре ра ди Идеј ног реше ња арх. Жар ка 
Ћаји ћа (за Обје кат 2) уз при па да ју ће спољ но 
уре ђе ње, у скла ду са урба ни стич ким зах-
те ви ма.

•  Изра ди урба ни стич ког реше ња инста

ла ци ја - при кљу ча ка на спољ ну мре жу 
инфра струк ту ре и раз ра ду сао бра ћај ног 
реше ња за све три гра ђе вин ске пар це ле / 
објек те 1,2 и 3 у Бло ку 26.

АД ХИДРО ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ – посло ва ње на тржи шту Север не Афри ке

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА БРА НЕ „ЂЕДРА“
Б ра на Ђедра је један од чети ри 

теку ћа про је ка та бра на у изград-
њи на тери то ри ји Алжи ра за које 

Енер го про јект Хидро ин же ње ринг врши 
услу ге изра де изво ђач ких про је ка та и 
про је ка та изве де ног ста ња, а током пери-
о да изво ђе ња радо ва обез бе ђу је тех нич-
ку аси стен ци ју, како на тере ну тако и у 
про јект ном бироу. Над зор над изво ђе-
њем радо ва оба вља се у сарад њи са 
Алжир ским парт не ром „ЦТХ“ („CTH“), који 
обез бе ђу је инже ње ре у еки пи над зо ра, 
док је шеф над зо ра запо сле ни Енер го-
про јек та.

Реа ли за ци ја Уго во ра скло пље ног 
изме ђу Аген ци је за бра не и тран сфе ре 
при Мини стар ству вода држа ве Алжир и 
АД Хидро ин же ње рин га запо че та је кра-
јем 2012. годи не. Вред ност уго во ра са 
сво јим анек си ма изно си око 2 мили о на 
евра, док је укуп на вред ност, рачу на ју-
ћи и део који при па да парт не ру „ЦТХ“, 
око 4,8 мили о на евра. Изво ђач радо-
ва је сачињен од кон зор ци јума фир ми 
„Kosi der“ и „Hadad“, две вели ке локал не 
гра ђе вин ске ком па ни је, испо ру чи лац 
машин ске и хидро ме ха нич ке опре ме је 
локал на ком па ни ја “Ali e ko”, док је испо ру-
чи лац оскул та ци о не опре ме фран цу ска 

ком па ни ја “Glotzl”.
У скло пу систе ма аку му ла ци је бра не 

Ђедра, пред ви ђе на је изград ња сле де-
ћих обје ка та:

•  насу те бра не са арми ра нобетон
ским објек ти ма: на самом ушћу река 
Хамам и Аки ба од којих наста је река 
Ђедра, 2 km од гра да Сук Ахра са цен-
тра исто и ме не вила је, лоци ра на је бра-
на Ђедра. Аку му ла ци ја запре ми не око 
35 мили о на m³ фор ми ра се изград њом 
65 m висо ке бра не од каме ног наба ча ја 
са узвод ним бетон ским екра ном. Кру на 
бра не шири не 10 m и дужи не око 430 m 
фор ми ра се на коти 560. Кота нор мал ног 
успо ра је 555 mnm, док је мак си мал ни 
ниво воде у аку му ла ци ји 558.20 mnm. На 
узвод ном лицу бра не нала зе се сле де ћи 
објек ти: екран про мен љи ве дебљи не (30-
45 cm), ињек ци о но оскул та ци о на гале-
ри ја шири не 3 m и виси не 3.5, сме ште на 
по рубу узвод ног лица бра не, и вало бран 
на кру ни бра не

•  шахт ног пре ли ва са водо за хват ном 
кулом: једин стве но тех нич ко реше ње, 
више на мен ски обје кат виси не око 70 m 
у скло пу кога је ева ку а тор вишка воде 
током екс пло а та ци о ног пери о да (шахт) 
преч ни ка 22 m, захва ти воде на 3 нивоа и 

темељ ни испуст. Током пери о да изград ње 
кула пред ста вља састав ни део дери ва-
ци о ног систе ма 

•  дери ва ци о не гале ри је: арми ра но
бе тон ска кон струк ци ја дужи не око 200 m 
која пове зу је водо за хват на кулу и шахт ни 
пре лив са сла пи штем у низ вод ној ножи ци 
бра не. Тунел је кру жног попреч ног пре-
се ка преч ни ка 7 m са обло гом дебљи не 
60 и 70 cm, са поде бља њем на 175 cm 
у зони темељ не пло че. Током пери о да 
изград ње обје кат се кори сти као опточ ни 
тунел, док током екс пло а та ци о ног пери о-
да слу жи за ева ку а ци ју вишка воде захва-
ће не ветри кал ним шахтом и воде про пу-
ште не кроз темељ ни испуст. У темељ ној 
пло чи туне ла убе то ни ра не су две челич-
не цеви којим се тран спор ту је захва ће на 
вода до низ вод не затва рач ни це 

•  сла пи шта: уми ру ју ћи базен у про
ду жет ку дери ва ци о не гале ри је, дужи не 
60 m и про ме њи ве шири не од 6 до 30 m

•  при ступ на  паса ре ла:  челич на 
мост на кон струк ци ја дужи не 87 m, на 
три поља, осло ње на на два арми ра но-
бе тон ска сту ба виси не виси не 27 и 57 m, 
којом се обез бе ђу је при ступ са пла тоа на 
водо за хват ну кулу

•  пра те ћих обје ка та који омо гу ћа ва ју 
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ве стиEнер го про јект ве сти
упра вља ње, функ ци о ни са ње и кон тро лу 
рада систе ма: узвод на и низ вод на затва-
рач ни ца, команд на згра да и при ступ ни 
путе ви.

Глав ни про је кат за ову бра ну изра ди-
ла је руска ком па ни ја „Зару бе жбод строј“ 
још 2003. годи не. У скло пу уго вор них 
оба ве за, АД Хидро ин же ње ринг је био 
дужан да извр ши кри тич ку ана ли зу про-
јект них реше ња, иста изме ни и допу ни 
про ра чу ни ма, а затим при сту пи изра-
ди изво ђач ког про јек та. Током ана ли-
зе глав ног про јек та уста но вљен је низ 
про бле ма про ис те клих из ком плек сне 
и непо вољ не гео ло шке гра ђе тере на, 
који нису испра ће ни избо ром аде кват них 
тех нич ких реше ња и детаљ ном раз ра-
дом глав ног про јек та. После ди ца тога су 
обим не додат не гео ло шке истра ге, које 
су тра ја ле до поло ви не 2015. годи не и 
зна чај не изме не гото во свих обје ка та 
датих глав них про јек том, како би се обез-
бе ди ла њихо ва ста бил ност, носи вост и 
омо гу ћи ло изво ђе ње радо ва:

•  шахт ни пре лив са водо за хва том: 
фун ди ра ње је изве де но на темељ ној 
пло чи преч ни ка 34 m и дебљи не 4 m 
коју носи 82 шипа преч ни ка 1.55 m и 
дуби не 27 m, рас по ре ђе них у 2 прсте на. 
Извр ше на је заме на тла испод пло че до 
дуби не од 9 m

•  при ступ на паса ре ла: фун ди ра ње 
сту бо ва на коси ни реше но је уво ђе њем 
масив не темељ не пло че и вели ког бро ја 
анке ра – виши стуб је фун ди ран на пло-
чи димен зи ја 10 х 10 m, дебљи не 4 m 
и упо тре бом 64 анке ра 40 mm, дужи не 
12 m. Изме ном попреч ног пре се ка челич-
не кон струк ци је напра вље на је уште да 
око 40%

•  дери ва ци о ни тунел: уве де на је под
гра да за зашти ту иско па током изво ђе-
ња радо ва, у првој поло ви ни челич ним 
реме на та ма, у дру гој је пред ви ђе на упо-
тре ба цев ног шти та кроз који се врши 
ињек ти ра ње окол ног тла, како би се омо-
гу ћио ископ и под гра ђи ва ње реме на та ма 

•  изла зна гра ђе ви на дери ва ци о не 
гале ри је: како је овај обје кат лоци ран у 
зони кли зи шта и непо сред но уз низ вод-
ну ножи цу бра не, пре изво ђе ња радо ва 
мора ла се обез бе ди ти ста бил ност ком-
плет не пади не и то укла ња њем неста-
бил ног дела тла, изво ђе њем шипо ва 
преч ни ка 1.5 m дуби не 20-30 m и повр-
шин ском зашти том тере на (тор крет, мре-
жа и анке ри). Узи ма ју ћи у обзир тех но ло-
ги ју и могућ но сти изво ђа ча, про јек тант 
се одлу чио за изво ђе ње вер ти кал ног 
иско па у “кути ји” која је фор ми ра на изво-
ђе њем шипо ва, а затим по пости за њу 
про јек то ва не дуби не, изво ђе ње арми-
ра но бетон ске кон струк ци је од теме ља 
ка врху. Има ју ћи у виду да је потреб на 
дуби на око 20 m, уну тра шње димен зи је 
“кути је” 15х15 m, изу зет но лоше гео ло шке 

пара ме тре тла, вели ки боч ни при ти сак 
кли зи шта и поја ву бубре ња, шипо ви су 
под гра ђе ни са три челич на рама укуп не 
тежи не 300 тона, који се демон ти ра ју 
сук це сив но како напре ду ју радо ви на 
конач ној арми ра но бетон ској кон струк-
ци ји. Након завр шет ка ових радо ва, пред-
ви ђе но је “про би ја ње” 12 шипо ва како би 
се отво рио про ти цај ни про фил

•  сана ци ја и ста би ли за ци ја кли зи шта 
на левој и десној оба ли у зони низ вод не 
ножи це бра не: иако кон ста то ван, овај 
про блем није решен у глав ном про јек ту. 
Ста би ли за ци ја овог дела тере на извр ше-
на је укла ња њем покре ну тог и неста-
бил ног дела тере на (7-10 m дуби не), 
изво ђе њем око 300 шипо ва преч ни ка 
1.2 и 1.5 m дуби не 20-30 m, фор ми ра-
њем наси па од габи о на и повр шин ском 
зашти том коси на (тор крет-мре жа-анке-
ри, дре на жни рово ви, суб хо ри зон та-
ли дре но ви, гео са ће, озе ле ња ва њем и 
пошу мља ва њем)

•  анти фил тра ци о ни радо ви: како би 
се обез бе ди ла водо др жи вост аку му ла ци-
је (како бра не тако и оба ла), и спре чи ло 
испи ра ње мате ри ја ла и поди за ња нивоа 
под зем них вода које би могло да дове де 
до губит ка ста бил но сти и колап са, пред-
ви ђе но је изво ђе ње тро ред не ињек ци о-
не зеве се дуби не 60 m и укуп не дужи не 
око 900 m.

Све прет ход но наве де но пред ста вља 
зна ча јан додат ни рад на про јек ту, који је 
пре по знао инве сти тор, те је вред ност 
уго во ра за изра ду изво ђач ког про јек та, 
као и вред ност уго во ра са изво ђа чем 
уве ћа на, за сада, за 80% у одно су на 
почет ну вред ност. Овим непла ни ра ним 
актив но сти ма инве сти ци о на вред ност 
објек та је пре шла 100 мили о на евра, а 
рок завр шет ка са уго во ре них 48 месе ци, 
уве ћан је на 114 месе ци.

У доса да шњем пери о ду зна чај ни ји 
анга жман на овом про јек ту има ли су 
инже ње ри: Вла ди слав Ско ко и Јован 
Ран ђе ло вић - гра ђе вин ске кон струк ци-
је, Нема ња Бабо вић и Миха и ло Куре ла – 
гео ло зи, Иван Жив ко вић и Ната ша Воро-
то вић Кон стан ти но вић – гео ме ха ни ка, 
Јеле на Цуцуј кић и Раде Грму ша – хидро-
ма шин ска опре ма, Дали бор Дра шко вић 
– хидро гра ђе вин ски објек ти, Дра ган 
Алек сић – топо граф, Мир ја на Јова нов 
– оскул та ци о на опре ма. Тре нут но шеф 
про јек та је Јован Зарић, заме ник / коор-
ди на тор про јек та је Јован Ран ђе ло вић, 
а воде ћи инже њер је Вла ди слав Ско ко.

Напре до ва ње на тере ну
После ди ца обим не кам па ње додат них 

гео ло шких истра жних радо ва, вели ког 
бро ја изме на на глав ном про јек ту и уво-
ђе ња нових пози ци ја радо ва, дове ла је до 
тога да радо ви на овом објек ту напре ду ју 
знат но спо ри је. У овом тре нут ку, про јек-
тан ти Енер го про јект Хидро ин же ње рин га 

изра ди ли су око 75% потреб не про јект не 
доку мен та ци је, а завр ше так ове актив-
но сти оче ку је се у првом квар та лу 2020. 
годи не, што ни у ком слу ча ју неће успо-
ра ва ти радо ве.

Када је реч о изво ђе њу самих обје-
ка та:

•  водо за хват на кула са шахт ним пре
ли вом: реа ли зо ва ни су сви шипо ви и 
ула зна гра ђе ви на. У току је реа ли за ци ја 
темељ не пло че

•  при ступ на паса ре ла: реа ли зо ва ни су 
арми ра но бетон ски сту бо ви моста. У току 
је при пре ма за изра ду челич не кон струк-
ци је моста

Реа ли за ци ја шипо ва водо за хват не куле

Заме на мате ри ја ла уну тар поби је них 
шипо ва и шипо ви

Ула зна гра ђе ви на са шипо ви ма за 
темељ ну пло чу водо за хват не куле

Арми ра ње гор ње поло ви не темељ не 
пло че
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•  дери ва ци о на гале ри ја: завр шен је ком
пле тан ископ и под гра да. У току је реа ли за ци ја 
темељ них пло ча туне ла, којој прет хо ди поста-
вља ње челич них водо за хват них цево во да

•  изла зна гра ђе ви на: завр ше но је изво
ђе ње шипо ва и уну тра шње бетон ске кон-
струк ци је. Шипо ви су про би је ни

•  уми ру ју ћи базен: у току је реа ли за ци ја 
леве поло ви не кам па да 3 и 4 (од 5 укуп но). 
При ли ком иско па у овој зони дошло је до 
поја ве изво ра изу зет но агре сив не воде, са 
кон стант ним про то ком од 3 l/s. Због тога су 
радо ви на овој пози ци ји додат но успо ре ни 
и изво де се са вели ким опре зом, са редов-
ним пра ће њем изво ра (изда шност, физич ко 
хемиј ске ана ли зе)

•  кли зи шта: на десној оба ли изве де ни су ско
ро сви про јек том пред ви ђе ни радо ви – ископ, 
насип од габи о на, шипо ви и суб хо ри зон тал ни 
дре но ви. Међу тим, спо ра реа ли за ци ја про јек та и 
нефи на ли зи ра ње пред ви ђе них мера дово ди до 
изло же но сти тере на атмос фер ским ути ца ји ма и 
до додат не дегра да ци је са повр ши не ка дуби ни, 
што иза зи ва локал ну неста бил ност тере на. Радо-
ви на кли зи шти ма на левој оба ли нису отпо че ли

•  бра на са пра те ћим објек ти ма: у току 
је реа ли за ци ја проб ног поља и при пре ма 
тере на за пар ци јал но наси па ње бра не на 
левој оба ли. Завр шен је ископ за плинт на 
левој оба ли. Недо ступ ност бакар не зап тив-
не спој ни це на aлжирском тржи шту и пре-
ва зи ла же ње адми ни стра тив них про бле ма 
сто пи ра ло је рад на овој пози ци ји

•  ињек ци о на заве са: у току је реа ли за ци
ја ињек ци о не заве се на оба ла ма аку му ла ци је. 
Реа ли за ци ја заве се у зони бра не отпо че ће 
после скре та ња реке.

У наред ном пери о ду оче ку је се зна чај ни је 
убр за ње радо ва на објек ти ма који чине дери-
ва ци ју, како би се река скре ну ла у опточ ни 
тунел до поло ви не наред не годи не, чиме би 
се отво рио шири фронт радо ва у зони бра не.

Сту бо ви мост

Сту б

Пре ла зна део ни ца – гор ња поло ви на иско па

Изво ђе ње темељ не пло че

Поста вља ње водо за хват ног цево во да

Изла зна гра ђе ви на – при пре ма за мон та-
жу челич не под гра де на тре ћем нивоу

Демон та жа челич не под гра де и фазно 
изво ђе ње уну тра шње АБ кон струк ци је

Про би ја ње шипо ва изла зне гра ђе ви не

Изла зна гра ђе ви на – поглед са низ вод не 
стра не, излаз и крил ни зидо ви од шипо ва

Ископ сла пи шта низ вод но од изла зне 
гра ђе ви не

Сла пи ште – арми ра ње чети ри кам па де, 
лева поло ви на

Кли зи ште на десној оба ли

Реак ти ва ци ја кли зи шта у току радо ва

Ископ са цев ним шти том
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П ослов ни и финан сиј ски резул-
та ти Енер го про јект Хидро-
ин же ње рин га у послед ње вре-

ме има ју пози ти ван тренд и знат но 
су бољи него прет ход них годи на. Како 
оце њу је те акту ел ну послов ну ситу-
а ци ју дру штва и оства ре не резул-
та те за про шлу годи ну и у првим 
месе ци ма теку ће годи не? 

Укуп ни резул та ти посло ва ња током прет-
ход них пар годи на пока зу ју пози ти ван тренд. 
Про шле годи не оства рен је про фит 16% изнад 
пла ни ра ног и послов на добит која изно си 
10,4% у одно су на послов не при хо де, уз ста бил-
но посло ва ње и поред чиње ни це да је током 
про те клих неко ли ко годи на на два наша зна чај-
на ино тржи шта - Алжи ру и Перуу, у току вели ка 
поли тич ка кри за и кри за на тржи шту нових 
посло ва. У про те клом пери о ду вра ћен је и зна-
ча јан износ кре ди та који су узе ти у прет ход ним 
годи на ма (46%). Пози ти ван тренд посло ва ња 
наста вљен је и током теку ће годи не.

На којим про јек ти ма у Срби ји је 
тре нут но анга жо ван АД Хидро ин же-
ње ринг и да ли у ско ри је вре ме може-
мо да оче ку је мо доби ја ње неког новог 
зна чај ни јег посла на дома ћем тере ну? 
Шта се чини на побољ ша њу тржи-
шне пози ци је у земљи и јача њу њене 
кон ку рент но сти?

Има ју ћи у виду зна чај ну зави сност посло-
ва ња Хидро ин же ње рин га од тржи шта Алжи-

ра, током про те клих пар годи на покре ну та 
је ини ци ја ти ва са циљем пове ћа ње уче шћа 
тржи шта Срби је у укуп ном посло ва њу нашег 
дру штва. Уче шће дома ћег тржи шта пове ћа но 
је са 32% током 2016. годи не, на 36% током 
2017. и на 44% у прет ход ној 2018. годи ни, 
одно сно 54% за првих пет месе ци ове годи-
не. Ради се о вели ком бро ју ново у го во ре них, 
рела тив но малих и сред њих посло ва, чија 
реа ли за ци ја пред ста вља иза зов у орга ни-
за ци о ном и тех но ло шком сми слу. Пове ћа ње 
уче шћа дома ћег тржи шта у укуп ном посло ва-
њу дру штва, после ди ца је реа ли за ци је прет-
ход но пла ни ра ног при сту па код дома ћих 
инве сти то ра, ини ци ја ти ве на више нивоа, 
као и аде кват не поли ти ке нуђе ња. Кључ-
ни инве сти тор је и даље Елек тро при вре да 
Срби је, али је и анга жо ва ње на посло ви ма 
за Срби ја во де и Дирек ци ју за воде зна чај но 
пове ћа но у одно су на прет ход ни пери од. 
Тако ђе, пра ти мо пла но ве раз во ја и рекон-
струк ци ја водо при вред них и хидро е нер-
гет ских обје ка та, а током про те клог пери о да 
смо наро чи то актив ни у вези са одлу ком две 
Елек тро при вре де, Срби је и Репу бли ке Срп-
ске, о реа ли за ци ји обје ка та бра на са хидро-
е лек тра на ма на Гор њој Дри ни, Бук Бије ла, 
Фоча и Паун ци. 

Осим Срби је, доми нант но сте 
при сут ни на тржи шти ма Алжи ра, 
Јор да на и Перуа. Да ли сте задо вољ ни 
тем пом реа ли за ци је и напла те уго-

во ре них про је ка та? Какви су одно си 
са инве сти то ри ма у овим земља ма? 
Да ли се оче ку је нека нова зна чај ни ја 
акви зи ци ја у тим реги о ни ма?

Од уго ва ра ња зна чај них посло ва у Алжи-
ру у пери о ду од 2011. до 2013. годи не, посло-
ва ње Енер го про јект Хидро ин же ње рин га се 
доми нант но заснива ло на овом тржи шту, у 
неким тре ну ци ма чак и до 70% у одно су на 
укуп но посло ва ње. Били смо све сни чиње ни-
це да поред пози тив них ефе ка та већег бро ја 
уго во ра, посто ји и потен ци јал ни про блем 
ова квог јачег вези ва ња за јед но спе ци фич-
но тржи ште, али има ју ћи то у виду, поку ша-
ли смо да се мак си мал но анга жу је мо и на 
дру гим ино стра ним тржи шти ма, пре све га 
у Јор да ну и Перуу, али и оста ли ма. 

После пери о да „затиш ја“ на тржи шту 
Перуа, про шле годи не је уго во рен и вео-
ма успе шно реа ли зо ван про је кат над ви ше-
ња бра не Пое ћос на севе ру земље. Пре ма 
нашем про јек ту, успе шно је извр шио радо ве 
један од нај ве ћих свет ских изво ђа ча, кине-
ски „Sinohydro“. Као резул тат ини ци ја ти ва са 
кра ја про шле и почет ка ове годи не, у окви ру 
сарад ње са шпан ском и две перу ан ске фир-
ме, у Перуу је уго во рен је још један посао 
чију реа ли за ци ју смо недав но запо че ли.

Као резул тат дуже при пре ме, почет ком 
апри ла смо пот пи са ли уго вор и ини ци ра ли 
анга жо ва ње у Уган ди у уло зи „ Owner’s Engi-
ne er “ на про јек ту хидро е лек тра не Кару ма, 
на ком се нада мо и пове ћа њу анга жо ва ња 
нашег пер со на ла. 

У Алжи ру смо анга жо ва ни пер ма нент но 
од када је ова земља сте кла неза ви сност. 
Про јек ти у који ма смо уче ство ва ли су вели-
ким делом и реа ли зо ва ни, а поред изра де 
разних фаза про јект не доку мен та ци је за нове 
бра не, тран сфе ре вода, зашти ту од попла ва 
и навод ња ва ње, пру жа мо и кон сул тант ске 
услу ге током њихо ве изград ње. У про те клих 
10 годи на је уз наш над зор, тех нич ку помоћ 
и изра ду изво ђач ких пла но ва, фина ли зи ра но 

Интер вју

У НАРЕД НОМ ПЕРИ О ДУ БИЋЕ ОМО ГУ ЋЕ НА 
ПУНА УПО СЛЕ НОСТ УЗ ПОБОЉ ША ЊЕ 
УКУП НИХ УСЛО ВА РАДА И УВЕ ЋА ЊЕ ЗАРА ДА

БРА ТИ СЛАВ СТИ ШО ВИЋ   дирек тор Енер го про јект Хидро ин же ње рин га

Уче шће дома ћег тржи шта 
пове ћа но је са 32% током 
2016. годи не, на 36% током 
2017. и на 44% у прет ход ној 
2018. годи ни, одно сно 54% 
за првих пет месе ци ове 
годи не
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или је у завр шној фази чак пет висо ких бра на. 
Тако ђе, на овом тржи шту смо реа ли зо ва ли 
више стра те шких сту ди ја које покри ва ју већи 
део држав не тери то ри је и које су послу жи-
ле за пла ни ра ње раз во ја и иско ри шће ња 
вод них ресур са - кљу ча све у куп ног рав но-
мер ног раз во ја ове земље. У финал ној фази 
се нала зи Сту ди ја обез бе ђе ња вода одно сно 
упра вља ња свим бра на ма и аку му ла ци ја ма 
на тери то ри ји Алжи ра, а на осно ву које ће 
се пла ни ра ти даљи раз вој бра на, тран сфе-
ра вода и упра вља ње вода ма на опти ма лан 
начин. Има ју ћи у виду наве де не чиње ни це, 
у овој земљи смо сте кли зна чај но пове ре-
ње и нада мо се да ћемо, након оче ки ва не 
ста би ли за ци је сада шње ситу а ци је, наста ви ти 
са уго ва ра њем нових капи тал них про је ка та. 
На жалост, дели кат на поли тич ка ситу а ци ја у 
којој се послед њих неко ли ко годи на нала-
зи ова земља, има ла је непо во љан ути цај 
и на напла ту, међу тим, кра јем прет ход не и 
почет ком ове годи не напла ћен је зна ча јан 
део наших потра жи ва ња.

Слич но је и у Јор да ну, где су се изу зет но 
добро пока за ли објек ти које смо про јек то-
ва ли током екс пло а та ци је, што нам је пре 
десе так годи на и омо гу ћи ло повра так на 
ово тржи ште и опста нак на њему. Почев ши 
од 2008. годи не, кроз реа ли за ци ју про јек-
та бра не Куфра ња поно во је успо ста вље на 
добра сарад ња са тра ди ци о нал ним кли јен-
том „JVA“ („Jor dan Val ley Aut ho rity”). Добра 
иску ства са овог про јек та, кроз фазу изра де 
идеј ног и глав ног про јек та, а затим посла у 
над зо ру, отво ри ла су пут и за реа ли за ци ју 
нових посло ва, као сто су про је кат над ви-
ше ња бра не Вала, кон сул тант ске услу ге за 
потре бе изград ње бра не Карак и над зор 
над изград њом бра не Федан. 

Ина че, посло ва ње на тржи шту Јор да на 
реа ли зу је се у сарад њи са локал ним парт не-
ром са који ма одр жа ва мо добре одно се, како 
на реа ли за ци ји посла, тако и на актив но сти-
ма акви зи ци је и нуђе ња. Иако је у Јор да ну у 
послед ње две годи не уоч љив тренд погор-
ша ња усло ва посло ва ња, првен стве но као 
после ди ца поли тич ке-еко ном ске ситу а ци је, 
ова земља и даље пред ста вља тржи ште на 
ком је могу ће одр жа ти стал но при су ство и 
анга жо ва ње из обла сти делат но сти Хидро-

ин же ње рин га и оства ри ти добре послов не 
резул та те.

Да ли нам може те опи са ти 
тре нут на деша ва ња на тржи шту 
Перуа? 

У сва кој од зема ља у који ма смо анга жо-
ва ни, поли тич ка неста бил ност, укљу чу ју ћи и 
пери о де пре и након избо ра, неми нов но као 
после ди цу има ју пад актив но сти у обла сти 
пла ни ра ња нових инфра струк тур них про је-
ка та. Поли тич ка кри за која у Перуу тра је више 
од годи ну дана, има ла је изу зет но вели ки 
ути цај на сма ње ње послов не актив но сти на 
овом тржи шту. Ово је поред поли тич ке кри зе, 
иза зва но и скан да лом у вези с анга жо ва њем 
изво ђа ча у тој земљи. Међу тим, и поред тога 
има ли смо успе ха на пону да ма рас пи са ним 
почет ком годи не, а у току је при пре ма пону де 
за уче шће на новом послу на севе ру Перуа.

Актив ни сте и у Црној Гори и на 
тери то ри ји оста лих репу бли ка бив-
ше СФРЈ…

У Црној Гори Енер го про јект Хидро ин-
же ње ринг у уло зи кон сул тан та уче ству је у 
про јек ти ма модер ни за ци је и реви та ли за ци је 
капи тал них хидро е лек тра на, ХЕ Пива и ХЕ 
Перу ћи ца. Реа ли за ци ја ових про је ка та ће 
обу хва ти ти при ме ну мера нео п ход них за 
уве ћа ње опште поу зда но сти опре ме, обје-
ка та и постро је ња, до нивоа који би у нај-
ве ћој мери откло нио ризи ке од погон ске 
нерас по ло жи во сти, хава ри ја и ква ро ва, те 
оси гу рао про ду же так еко ном ског и живот-
ног века елек тра на.

Потреб но је иста ћи да је ква ли тет испо-
ру че них услу га довео до тога да је инве сти-
тор упу тио нашем дру штву зах тев за доста ву 
пону де за пру жа ње кон сул тант ских услу га 
у сле де ћој фази про јек та рекон струк ци је и 
модер ни за ци је ХЕ Перу ћи ца, чија се реа ли-
за ци ја пла ни ра током наред них пет годи на.

Тако ђе, Хидро ин же ње ринг уче ству је и у 
изра ди Идеј ног про јек та са Сту ди јом оправ-
да но сти и Ела бо ра том о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну ХЕ Комар ни ца. Поме ну ти 
доку мен ти пред ста вља ће осно ву за доно ше-
ње инве сти ци о не одлу ке о изград њи елек-
тра не. Тре ба напо ме ну ти и да је изград ња ХЕ 
Комар ни ца пред ви ђе на про стор ним пла ном 
Црне Горе, као и да је пре по зна та као држав-
ни обје кат од општег инте ре са. 

У Репу бли ци Срп ској смо у прет ход ном 
пери о ду били анга жо ва ни на про јек ти ма 
бра на и хидро е лек тра на у окви ру „Гор њих 
хори зо на та“ и ово анга жо ва ње се наста вља 
кроз нови уго вор пот пи сан про шлог месе ца 
са Елек тро при вре дом. Током годи не се оче-
ку је уса гла ша ва ње ста во ва са Елек тро при-
вре дом Срби је и анга жо ва ње на про јек ти ма 

на Гор њој Дри ни.
У обла сти бра на и хидро е лек тра на, у 

прет ход ном пери о ду били смо анга жо ва-
ни у Маке до ни ји и Хрват ској, па и на тим 
тржи шти ма актив но пра ти мо могућ но сти 
за наста вак анга жо ва ња.

На шта су тре нут но фоку си ра не 
мар ке тин шке актив но сти? Да ли 
посто је евен ту ал ни пла но ви дру-
штва у сми слу изла ска на нека нова 
тржи шта? 

Поред пра ће ња и актив ног при су ства 
на тра ди ци о нал ним тржи шти ма (Срби ја и 
реги он, Алжир, Перу, Јор дан) послед њих 
годи на се интен зи ви ра и мар ке тин шка 
обра да дру гих тржи шта, само стал но и кроз 
сарад њу са вели ким ино стра ним кон сул тант-
ским ком па ни ја ма, као и кори шће њем мре же 
ино-пред став ни шта ва оста лих дру шта ва из 
систе ма Енер го про јект. Дуго роч ни циљ је 
да се Хидро ин же ње ринг у доглед но вре ме 
вра ти на нека тржи шта у Афри ци, Ази ји и 
Јужној Аме ри ци, a на који ма је био при су тан 
у рани јем пери о ду (Ети о пи ја, Зам би ја, Кени ја, 

Гви не ја, Того, Боли ви ја, Непал, Иран), као и 
на тржи ште Ира ка и Либи је, онда када поли-
тич ке при ли ке буду то дозво ли ле.

Исто вре ме но су, кроз сарад њу са парт-
не ри ма из Запад не Евро пе и Руси је, под не те 
пону де за пру жа ње кон сул тант ских услу га 
на вели ким хидро е нер гет ским про јек ти-
ма на новим тржи шти ма као што су Уган да, 
Арген ти на, Хон ду рас и Паки стан, а јед на 
таква је ове годи не резул ти ра ла и уго во-
ром за над зор над изград њом ХЕ Кару ма 
у Уган ди. 

Каква је сада шња ситу а ци ја у 
доме ну кадров ске поли ти ке и каква 
је тре нут на запо сле ност? Да ли је 
кадров ска струк ту ра ускла ђе на са 
потре ба ма раз во ја кључ них делат-
но сти Енер го про јект Хидро ин же ње-
рин га? 

У доме ну кадров ске поли ти ке, кон-
стант но се врше при ла го ђа ва ња струк ту ре Брана Вала, Јордан

Брана Поећос, Перу

Дуго роч ни циљ је да се Хидро ин же ње ринг у доглед но вре ме 
вра ти на нека тржи шта у Афри ци, Ази ји и Јужној Аме ри
ци, a на који ма је био при су тан у рани јем пери о ду
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запо сле них пре ма оче ки ва ним, план ским и 
сада шњим потре ба ма посла, као и акту ел-
ној ситу а ци ји на тржи шту. Тренд сма ње ња 
бро ја запо сле них је успо рен у про те клих 
неко ли ко годи на, а уме ре на флук ту а ци ја 
кадра је при хва тљи ва и после ди ца је пре 
све га ствар них потре ба пре ма уго во ре ним 
посло ви ма, нај че шће у вези са анга жо ва њем 
у ино-над зо ри ма. Има ју ћи у виду вели ки 
број уго во ра и тре нут не задат ке, упо сле-
ност је на мак си мал ном нивоу, међу тим, 
оно што пред ста вља један од кључ них инте-
р них усло ва посло ва ња јесте недо ста так 
довољ ног бро ја аде кват ног кадра у поје ди-
ним уско спе ци ја ли стич ким стру ка ма, као 
и недо ста так кадро ва са више го ди шњим 
иску ством и одго ва ра ју ћим рефе рен ца ма, 
пре све га за вели ке ино стра не посло ве. 
Има ју ћи у виду да се потен ци јал пред у зе ћа 
нала зи у њего вим запо сле ни ма, један од 
при о ри те та руко вод ства сва ка ко пред ста-
вља ју актив но сти на побољ ша њу укуп них 
усло ва рада. 

Где види те Енер го про јект Хидро-
ин же ње ринг у наред ном пери о ду и где 
види те про стор за даљи напре дак 
и раз вој? 

У наред ном пери о ду оче ку је мо наста вак 
ста бил ног посло ва ња, пре све га кроз анга-
жо ва ње у обла сти основ них делат но сти, као 
и очу ва ње одно сно раз вој посло ва ња на 
посто је ћим тржи шти ма и осва ја њу нових, 
при чему ће акце нат бити дат на тржи шта на 
који ма послу ју и дру га пред у зе ћа из систе ма 
Енер го про јект. Тако ђе, са воде ћим свет ским 
кон сул тан ти ма поја ча ће се ини ци ја ти ва у 
циљу сарад ње на вели ким ино-посло ви-
ма. У току је ини ци ја ти ва са циљем уче шћа 
у реа ли за ци ји посло ва на реха би ли та ци ји 
хидро е нер гет ских обје ка та у земљи и окру-
же њу у сарад њи са рено ми ра ним про из во-
ђа чи ма опре ме. 

И на кра ју, шта бисте пору чи ли 
запо сле ни ма у вашем дру штву?

Хидро ин же ње ринг ста бил но послу је уз 
оства ре ње и пре ма шај план ских резул та та 
и пози ти ван тренд раста, што је гарант да ће 
у наред ном пери о ду бити омо гу ће на пуна 
упо сле ност уз побољ ша ње укуп них усло ва 
рада и уве ћа ње зара да. Сагла сно сада шњим 
пла но ви ма, и уз оче ки ва ње настав ка уго-
ва ра ња ква ли тет них посло ва и иско рак у 
пру жа ње услу га на који ма је могу ћа и већа 
про фи та бил ност, мак си мал на пажња биће 
усме ре на на запо сле не који пред ста вља ју 
кључ ни ресурс про јек тант ско-кон сул тант-
ског пред у зе ћа.

ХЕ Перућица, Црна Гора

ХЕ Бајина Башта, Србија ХЕ Потпећ, Србија

Брана Секлафа, Алжир

У осва ја њу нових тржи шта, акце нат ће бити дат на 
тржи шта на који ма послу ју и дру га пред у зе ћа из систе
ма Енер го про јект. Са воде ћим свет ским кон сул тан ти ма 
поја ча ће се ини ци ја ти ва у циљу сарад ње на вели ким ино
посло ви ма
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Про је кат ДМС

УВО ЂЕ ЊЕ СИСТЕ МА УПРА ВЉА ЊА ДОКУ МЕН ТИ МА 
У ДРУ ШТВА ИЗ СИСТЕ МА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ

К ра јем новем бра 2018. 
годи не у циљу диги тал-
не тран сфо р ма ци је дела 

посло ва ња систе ма Енер го про-
јект, Над зор ни одбор Енер го про-
јект Хол дин га је на 38. сед ни ци 
донео одлу ку о осни ва њу про-
јек та са циљем уво ђе ња систе ма 
упра вља ња доку мен ти ма („Docu-
ment Mana ge ment System“ – 
„DMS“) у сва зави сна дру штва. 

ДМС пред ста вља софт вер ско 
реше ње при ла го ђе но потре ба ма 
пред у зе ћа из систе ма Енер го-
про јект који, за поче так, обу хва та 
упра вља ње доку мен ти ма и про-
це си ма кроз четири моду ла: 
е-Архи ва, е-Набав ка, е-Уго во ри 
и ХР - људ ски ресур си. Уво ђе-
њем ДМС-а у наве де не про це-
се дру шта ва, омо гу ћи ће се кроз 
јед но знач но дефи ни са ње токо ва 
пре но са инфор ма ци ја: опти ми-
за ци ја вре ме на обра де; зашти та 
пода та ка; чува ње / архи ви ра ње 
доку ме на та; сма ње ње тро шко ва 
папир не доку мен та ци је; као и 
побољ ша ње посло ва ња и очу-
ва ње послов ног кон ти ну и те та.

Фор ми ран је Одбор за 
импле мен та ци ју инте гри са ног 
ДМС-а, који чине пред став ни ци 
свих дру шта ва систе ма Енер-
го про јект, а за вођу про јек та и 
пред сед ни ка Одбо ра име но ва на 
је Нада Бојо вић.

До кра ја фебру а ра 2019. 
Одбор је дефи ни сао про јект ни 
зада так и план актив но сти – од 
при пре ме тен дер ске доку мен-

та ци је, пре ко избо ра софт вер-
ског реше ња, избо ра нај бо љег 
испо ру чи о ца, набав ке и уград-
ње нео п ход не тех нич ке опре ме 
(хар две ра), до импле мен та ци је, 
тести ра ња и пушта ња у рад 
реше ња као и обу ке кори сни ка. 
Поста вљен је зах те ван циљ - да 
се ком пле тан про је кат окон ча 
до кра ја 2019. годи не, те да се 
од почет ка 2020. годи не свим 
доку мен ти ма у окви ру наве де них 
про це са/моду ла упра вља диги-

тал но (ске ни ра ње, шифри ра ње, 
про сле ђи ва ње, посту па ње, одо-
бра ва ње, архи ви ра ње итд).

У првом тро ме сеч ју ове годи-
не, спро ве ден је посту пак избо-
ра испо ру чи о ца услу ге, који је 
осим ценов не, морао задо во љи-
ти и дру ге кри те ри ју ме (иску ство 
на овим посло ви ма; ефи ка сност 
пону ђе ног систе ма ДМС-а; висок 
ниво зашти те пода та ка уз пошто-

ва ње при ват но сти; могућ ност 
даљег раз во ја софт ве ра ради 
комер ци ја ли за ци је, тј. упо шља-
ва ње зави сног дру штва Енер-
го про јект Ене р го да та а.д.). Као 
нај бо љи, од три пону ђа ча, иза-
бран је Марг инже ње ринг д.о.о. 
Иза бра на је и аде кват на нова 
нео п ход на опре ма, која тре ба 
да буде у пот пу но сти испо ру че на 
и у функ ци ји до кра ја јуна месе ца. 

Почет ком апри ла запо че та 
је реа ли за ци ја уго во ра са Марг 

инже ње рин гом. Упр кос десе то-
днев ном колек тив ном одмо ру 
за мај ске пра зни ке, поштовали 
су се пла ни ра ни тер ми ни реа-
ли за ци је поје ди нач них фаза про-
јек та. Тести ра ње у два дру штва 
Систе ма Енер го про јект (Хол динг 
и Ниско град ња) је спро ве де но 
15. маја, а пилот про је кат у ова 
два дру штва је запо чео 4. и 5. јуна 
ове годи не.

За прет ход на два месе ца, 
одр жа но је 13 ради о ни ца, а од 
почет ка годи не Одбор за импле-
мен та ци ју је одр жао 22 саста на-
ка. Вели ки број запо сле них из 
систе ма Ене р го пр о јект је укљу-
чен у реа ли за ци ју про јек та ДМС.

„Није јед но став но и лако, али 
посто ји вели ка жеља као и труд 
људи укљу че них у про је кат, да он 
зажи ви. Изу зет но сам задо вољ-
на радом коле га из Енер го про-
јек та и сарад ни ка из ком па ни је 

Марг инже ње рин га. Уз вели ку 
подр шку Над зор ног и Извр шног 
одбо ра Ене ро про јект Хол динг и 
свих дирек то ра зави сних пред-
у зе ћа, оче ку јем да ће про је кат 
бити окон чан у зада том року и 
поста ти функ ци о на лан на задо-
вољ ство свих кори сни ка”, изја ви-
ла је Нада Бојо вић, руко во ди лац 
про јек та.

ДМС пред ста вља софт вер ско реше ње при ла го ђе но потре ба ма пред у зе ћа из систе ма Енер го про јект

У  хоте лу „Извор“ у Аран ђе лов цу 5. и 
6. јуна одр жа на је кон фе рен ци ја 
„Инфо тех 2019“. Као позва ни изла гач, 

испред Енер го про јект Енер го да те, пре да ва-
ње је одр жао њен дирек тор Мио мир Ракић. 
Пре да ва ње је било на тему начина на који 
Енер го да та већ више од 35 годи на омо гу ћа-
ва поштан ским упра ва ма, упр кос њихо вој 
посло вич ној инерт но сти, да има ју основ не 

послов не про це се увек подр жа не савре ме-
ним ИТ реше њи ма бази ра ним на тре нут но 
нај ак ту ел ни јим и у прак си дока за ним нај бо-
љим кон цеп ти ма и мето до ло ги ја ма. Иако је 
пре тога у истој сали био одр жан окру гли 
сто на тему како ИКТ систем држав не упра-
ве при ла го ди ти потре ба ма гра ђа на и ИТ 
ком па ни ја ма, који је за више од два де сет 
мину та дуже тра јао од пред ви ђе ног рока, 

сала је оста ла испу ње на слу ша о ци ма, што је 
Раки ћа додат но моти ви са ло да, на себи свој-
ствен начин, изло жи ову, при сут ни ма очи-
глед но зани мљи ву тему.

Дирек тор АД Енер го да те je после увод-
ног слај да у коме је пред ста вио ово дру штво, 
акце нат свог сли ко ви тог изла га ња ста вио 
на чиње ни цу да се, још од зачет ка поштан-
ског посло ва ња, још из доба кад су пошту 

АД ЕНЕР ГО ДА ТА  у посло ва њу са пошта ма још од дав не 1983. годи не

ЗАПА ЖЕ НО УЧЕ ШЋЕ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ „ИНФО ТЕХ 2019“
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АД ОПРЕ МА, АД ХИДР О ИН ЖЕ ЊЕ РИНГ, АД ИНДУ СТРИ ЈА и АД ЕНТЕЛ– рад на побољ ша њу ква ли те та пре ра де 
отпад них вода и зашти те живот не сре ди не

НАСТУП ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТА 
НА 49. КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ „ОТПАД НЕ ВОДЕ, 
КОМУ НАЛ НИ ЧВР СТИ ОТПАД И ОПА САН ОТПАД“

У дру же ње за тех но ло ги-
ју воде и сани тар но 
инже њер ство, зајед но 

са Удру же њем водо во да и кана-
ли за ци је Срби је, Инсти ту том за 
хеми ју, тех но ло ги ју и мета лур-
ги ју, а у сарад њи са При вред ном 
комо ром Срби је, гра дом Кра гу-
је вац и ЈКП Водо вод и кана ли-
за ци ја, орга ни зо ва ли су 49. Кон-
фе рен ци ју о отпад ним вода ма, 
кому нал ном чвр стом отпа ду и 
опа сном отпа ду, у хоте лу Шума-
ри це у Кра гу јев цу од 02. до 04. 
апри ла 2019. годи не. Циљ кон-
фе рен ци је био је раз ме на зна ња 
и иску ства у три темат ске обла-
сти (отпад не воде, кому нал ни 
чвр сти отпад и опа сан отпад), 
као и при ме на регу ла ти ве и 
стан дар да који воде побољ ша-
њу ста ња у живот ној сре ди ни.

Кон фе рен ци ја је тра ди ци-
о нал но оку пи ла све про фи ле 
струч ња ка из реги о на из обла-
сти инте гри са ног упра вља ња 
отпад ним вода ма, отпа дом, као 
и опа сним отпа дом и посеб ним 
токо ви ма отпа да и ути ца ја на 
људ ско здра вље. Резул та те рада 
овом при ли ком при ка за ли су 
пред став ни ци висо ко о бра зов-
них инсти ту ци ја, држав не упра-
ве, истра жи ва чи, струч ња ци 
свих обла сти рада и одр жа ва-

ња систе ма и постро је ња, про-
јек тан ти, изво ђа чи, као и пред-
став ни ци про из во ђа ча опре ме, 
мате ри ја ла и при бо ра.

Наша ком па ни ја је на овој 
кон фе рен ци ји има ла вео-
ма запа жен штанд на ком је 
пре зен то ва ла сво ја послов на 
достиг ну ћа у обла сти трет ма на 
инду стриј ских отпад них вода, 
кому нал них отпад них вода, 
кому нал ног чвр стог отпа да и 
опа сног отпа да. Тим пово дом 

при пре мље на је пре зен та ци ја, 
као и филм о постро је њу за при-
ку пља ње и пре ра ду отпад них 
вода „Цве то је вац“ у Кра гу јев цу, у 
чијој изград њи је сво је вре ме но 
актив но уче сто ва ла и Слав ка 
Ћосић као глав ни инже њер и 

мно ги дру ги струч ња ци Енер го-
про јек та из те обла сти. Радо ви 
на самом постро је њу поче ли су 
1980-их годи на, а изво ди ла их је 
АД Опре ма кроз про јек то ва ње, 
изград њу и пушта ње у рад 1990. 
годи не, тог тада нај мо дер ни јег 
постро је ња у овом делу Бал ка-
на. У окви ру кон фе рен ци је орга-
ни зо ва на је и посе та постро-
је њу, које је до дана шњег дана 
у одлич ном ста њу и пости же 
добре резул та те. Пре зен та ци ју 

Енер го про јек та је ура дио наш 
коле га мр Душан Крстић, руко-
во ди лац рад не једи ни це - кому-
нал на хидро тех ни ка, пре чи шћа-
ва ња вода и зашти та око ли не из 
АД Хидро ин же ње рин га, у којој 
је при ка зан став Енер го про јек та 

у вези са тре нут ним ста њем са 
отпад ним вода ма и начи ни ма на 
који ма се тај про блем у Срби ји 
може реши ти на нај бо љи начин. 

Осим Енер го про јект Опре-
ме на кон фе рен ци ји су се са 
сво јим мла дим инже ње ри ма 
пред ста ви ли и Енер го про јект 
Хидро ин же ње ринг, Енер го про-
јект Инду стри ја и Енер го про јект 
Ентел. Тако ђе, Зоран Марин ко-
вић, глав ни инже њер у рад ној 
једи ни ци кому нал не хидро тех-
ни ке, пре чи шћа ва ња вода и 
зашти те око ли не у АД Хидро-
ин же ње ринг, пре зен то вао је на 
кон фе рен ци ји свој науч ни рад 
„При каз доса да шњих про јект-
них актив но сти на ЕПЦ уго во-
ру о изград њи нове и сана ци ји 
посто је ће депо ни је Вин ча у 
Бео гра ду“.

Један од при мар них циље-
ва Енер го про јек та је да пру жи 
што већи допри нос побољ ша њу 
ква ли те та при ку пља ња и пре-
ра де отпад них вода и зашти те 
живот не сре ди не, а у чему је 
већ пока зао завид не резул та те, 
као и да у исто вре ме иско ри-
сти вели ке послов не потен ци-
ја ле које нуди Европ ска Уни ја 
са сво јим при ступ ним фон до ви-
ма наме ње ним упра во ова квим 
про јек ти ма.

дру мо ви ма Срби је пре но си ли тако зва ни 
„тата ри“, све до дана шњих дана, у посло ва-
њу поште, тач ни је у кључ ним поштан ским 
про це си ма, суштин ски ништа није мења ло, 
само се мења ла тех но ло ги ја и хума ни зо вао 
рад поштан ских слу жбе ни ка. Да би поште 
пре жи ве ле у окру же њу све веће кон ку-
рен ци је, која је захва ти ла нај пре основ не 
поштан ске сер ви се, а понај пре тран сфер 
поштан ских поши ља ка кога је у први план 
изба ци ла попла ва купо ви не пре ко интер-
не та и испо ру ка куљ не робе куп ци ма на 
кућ ни праг, поште су мора ле да се дови ја ју 
и у лепе зу свог посло ва ња укљу чу ју и непо-

штан ске услу ге, поме ра ју ћи на тај начин 
тежи ште свог посло ва ња у сфе ру која им 
наиз глед не при па да. И упра во у тим непо-
штан ским услу га ма Енер го да та је виде ла 
сво ју шан су да пока же сво ју инвен тив ност, 
ино ва тив ност и спо соб ност да буде увек у 
кора ку са савре ме ним тех но ло ги ја ма и ИТ 
реше њи ма. Шта ви ше, дуго се опи ру ћи ино-
ви ра њу, одно сно заме ни ста рих апли ка ци ја 
у свом основ ном посло ва њу, које су, одр жа-
ва не од стра не Енер го про јект Ене р го да те, и 
даље оба вља ле савр ше но оно чему су биле 
и наме ње не, при хва ти ле су да се уз при ме ну 
нових тех но ло ги ја у новим поштан ским сер-

ви си ма конач но извр ши и коре ни та про ме на 
базич ног инфор ма ци о ног систе ма пошта. 
Ову одлу ку Енер го да та је спрем но доче ка ла. 
Уско ро се оче ку је пушта ње прве из почет ка 
про јек то ва не и на савре ме ним тех но ло ги ја-
ма раз ви је не кич ме инфор ма ци о ног систе ма 
поштан ског посло ва ња у Босни и Хер це го-
ви ни, а након тога и у Црној Гори, у којој 
су на новим тех но ло шким постав ка обје-
ди ње не тра ди ци о нал не и нове поштан ске 
услу ге и сер ви си. АД Енер го да та је у послу 
са пошта ма још од дав не 1983. годи не, кад 
је у Кру шев цу, у тада шњем СОУР ПТТ Срби ја 
пусти ла сво ју прву шал тер ску апли ка ци ју.

Представници Енергопројекта из АД Опре ма, АД Хидр о ин же-
ње ринг, АД Инду стри ја и АД Ентел
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АД ЕНТЕЛ  Обли ко ва ње енер гет ске будућ но сти Евро пе

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕ ШАН „ДАН ЕНЕР ГИ ЈЕ – СРБИ ЈА 2019“
Е вроп ска неде ља одр жи-

ве енер ги је, као нај ве ћи 
европ ски дога ђај посве-

ћен обно вљи вим изво ри ма и 
ефи ка сном кори шће њу енер ги-
је, ове годи не одр жа ва се у пери-
о ду 17-21. јун, под сло га ном 
“Обли ко ва ње енер гет ске будућ-
но сти Евро пе”.

У насто ја њи ма да обез бе ди 
да поме ну ти, важан дога ђај, буде 
аде кват но обе ле жен и у Срби ји, 
Енер го про јект Ентел, у сарад њи 
са Дру штвом тер ми ча ра Срби је, 
сада већ тра ди ци о нал но орга ни-
зу је Дан енер ги је у Срби ји. Ове 
годи не поме ну ти дога ђај одр-
жан је 18. јуна у послов ној згра ди 
Енер го про јек та у Бео гра ду.

У наме ри да се аде кват но 
испра ти тема ово го ди шњег ску-
па, орга ни за то ри су ове годи не 
позва ли пред став ни ке ути цај них 
орга ни за ци ја и инсти ту ци ја које, 
сва ка у свом доме ну дело ва ња, 
директ но ути чу на обли ко ва ње 
енер гет ске поли ти ке Срби је и 

на тај начин усме ра ва ју њену 
тран зи ци ју ка одр жи вој ене р-
ге ти ци. При сут ни ма су се обра-
ти ли пред став ни ци Деле га ци је 
Европ ске Уни је у Срби ји, као и 
пред став ни ци Мини ста р ства 
рудар ства и енер ге ти ке Репу-
бли ке Срби је, који су се освр-
ну ли на акту ел ну ситу а ци ју у 
пре при сту ним пре го во ри ма 
Срби је на њеном путу ка при-
дру жи ва њу Европ ској Уни ји, а 
посеб но по пита њу Погла вља 
15 које се тиче енер ге ти ке, као 
обла сти којој Евро па посве ћу је 
нај ве ћу пажњу. Дејан Попо вић, 
пред сед ник Саве та Аген ци је за 
енер ге ти ку Репу бли ке Срби је, 
изла гао је на тему сигур но сти 
снаб де ва ња енер ги јом, као још 
јед ног од кључ них пита ња које 
је неза о би ла зно када се гово ри о 
одр жи во сти енер ге ти ке на наци-
о нал ном нивоу. Како прав на и 
еко ном ска про бле ма ти ка пред-
ста вља неза о би ла зан сег мент 
ана ли зе ком плек сног енер гет-

ског моза и ка, при сут ни ма су се 
обра ти ли и Бра ни сла ва Лепо-
тић Кова че вић из Удру же ња за 
пра во енер ге ти ке Срби је, која је 
дала осврт на уло гу ауто ном них 
про из во ђа ча енер ги је у сигур-
но сти снаб де ва ња енер ги јом, 
као и Љубо Маћић из Еко ном-
ског инсти ту та у Бео гра ду, који 
је изла гао на тему еко ном ских 
аспе ка та енер гет ске тран зи ци је.

У панел диску си ји која је 
орга ни зо ва на након увод них 
изла га ња, при сут ни су били у 
при ли ци да чују ста во ве Мила-
на Јако вље ви ћа, пред став ни ка 
Елек тро при вре де Срби је, који је 
гово рио у уло зи угља као енер-
гет ског изво ра, а у све тлу све 
већих иза зо ва када су у пита њу 
регу ла тор ни зах те ви из обла сти 
зашти те живот не сре ди не и ефи-
ка сног рада тер мо е нер гет ских 
постро је ња. Ове годи не, дога ђај 
је упот пу њен и уче шћем Бра ни-
ми ра Јова но ви ћа испред Музе ја 
“Нико ла Тесла” у Бео гра ду.

Како одр жи вост тако ђе под-
ра зу ме ва и обна вља ње струч ног 

кадра који се поме ну том про-
бле ма ти ком бави, Дру штво тер-
ми ча ра Срби је је наста вља ју ћи 
доса да шњу прак су, доде ли ло 
награ ду за нај бо љи мастер рад 
који је изра ђен на тех нич ким 
факул те ти ма у Срби ји током 
прет ход не годи не. Ове годи-
не награ да је при па ла Души ци 
Дра шко вић са Елек тро тех нич ког 
факул те та Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, за мастер рад под нази вом 
“Опти мал но кори шће ње потен-
ци ја ла сун ца и ветра за снаб де-
ва ње елек трич ном и топлот ном 
енер ги јом микро мре жа у реги-
о ну Бана та”.

Зна чај на посе ће ност ску-
па орга ни за то ри ма ука зу је на 
чиње ни цу да је дога ђај успе шно 
реа ли зо ван и да су при сут ни 
иска за ли инте ре со ва ње за теме 
о који ма се на ску пу гово ри ло. 
АД Ентел ће наста ви ти и даље 
да подр жа ва Европ ску неде љу 
одр жи ве енер ги је, као и слич не 
дога ђа је који оку пља ју нај ва жни-
је уче сни ке тран зи ци о ног про це-
са енер гет ског сек то ра Срби је.

Отва ра ње Дана енер ги је Срби ја 2019

Посе ти о ци Дана енер ги је Срби ја 2019

Сеси ја 1: Пре да ва ња по пози ву

Сеси ја 2: Панел диску си ја
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2011. 2013. 2019.

Уче сни ци са пажњом пра те изла га ња

С лу жба за одно се са јав но шћу Енер-
го про јект Хол дин га покре ну ла је и 
реа ли зо ва ла модер ни за ци ју листа 

Енер го про јект који изла зи још од дав не 1963. 
годи не. Послед њи пут, лист је реди зај ни ран 
сре ди ном 2013. годи не, а сада шест годи на 
касни је, иза бра но је ново, модер но дизај-
нер ско реше ње у скла ду са савре ме ним 
трен до ви ма у новинском изда ва штву. Про-
је кат изра де новог реше ња реа ли зо ван је у 
сарад њи са коле га ма из Енер го про јект Ене-
р го да те.

АД ХОЛ ДИНГ – у скла ду са савре ме ним трен до ви ма

МОДЕР НИ ЈИ ИЗГЛЕД ЛИСТА ЕНЕР ГО ПРО ЈЕКТ

Д ана 26.06.2019. годи не у 
про сто ри ја ма згра де 
Енер го про јек та одр жа на 

је три би на на тему „КВА ЛИ ТЕТ - 
ЕНЕР ГЕ ТИ КА - ЕКО ЛО ГИ ЈА“. Орга-
ни за то ри ску па били су Фон да ци-
ја за кул ту ру ква ли те та и извр сност 
(„FQCE“) и пред у зе ће Енер го про јект 
Ентел, чла ни ца Фон да ци је, у скла ду 
са одлу ка ма Про грам ског одбо ра 
„FQCE“ из мар та 2019. годи не. Три-
би на је била намењенa парт нер-
ским орга ни за ци ја ма „FQCE“, а 
основ на иде ја била је да се кроз 
при ме ре добре прак се раз мо тре 
могућ но сти при ме не „FQCE“ моде-
ла послов не извр сно сти у зна чај-
ним обла сти ма као што су енер ге-
ти ка и зашти та живот не сре ди не.

Три би на је била орга ни зо ва на 
у два дела. У првом су изло же на два 
увод на рада, а у дру гом су изне та 
прак тич на иску ства у три орга ни-
за ци је, ода бра не из гру пе оних које 
су оства ри ле изу зет не резул та те 
у так ми че њу за „Оскар ква ли те та“ 

послед њих годи на. Раз мо тре не су 
сле де ће теме:

•  Менаџ мент енер ги јом (пре
зен тер: др Милош Јелић, пред сед-
ник Струч ног саве та „FQCE“)

•  Цир ку лар на еко но ми ја (пре
зен тер: Сини ша Митр о вић, савет-
ник пред сед ни ка При вред не комо-
ре Срби је)

•  Прак тич на при ме на менаџ
мен та зашти том живот не сре ди не 
и ене р гет ског менаџ мен та у прак си 
ЕП Ентел (пре зен тер: др Радо слав 
Рако вић, члан Струч ног саве та 
„FQCE“ и руко во ди лац слу жбе ИМС 
у АД Ентел)

•  При каз менаџ мен та енер ги
јом и зашти том живот не сре ди не у 
Првом пар ти за ну, Ужи це (пре зен-
тер: Сло бо дан Шека рић, глав ни 
инже њер упра вља ња ква ли те том, 
Први Пар ти зан, Ужи це)

•  Ене р гет ски менаџ мент у ХИП
Петр о хе ми ја, Пан че во (пре зен тер: 
Биља на Суслов, енер гет ски мена-
џер, ХИП-Петр о хе ми ја, Пан че во).

Ску пу је при су ство ва ло више 
од 30 уче сни ка из више од 20 
орга ни за ци ја из Шап ца, Кру шев ца, 
Ужи ца, Пожа рев ца, Пан че ва и Бео-
гра да. Скуп су отво ри ли Мла ден 
Симо вић, дирек тор Ене р го пр о јект 
Енте ла и Пред сед ник Про грам ског 
одбо ра „FQCE“ и Вла ди мир Трај ко-
вић, Пред сед ник Фон да ци је. Након 
сва ког изла га ња уче сни ци ску па 
поста вља ли су пита ња и изно си-
ли сво је комен та ре и запа жа ња. 

У раду ску па су, поред Енте ла који 
је био дома ћин и суор га ни за тор,  
уче ство ва ли пред став ни ци Енер-
го про јект Хол дин га, Енер го про јект 
Хидро ин же ње рин га и Енер го про-
јект Опре ме.

Сви уче сни ци су се сло жи ли 
да је три би на испу ни ла оче ки ва-
ња и да ће пред ста вља ти дра го цен 
допри нос даљем дело ва њу чла ни-
ца „FQCE“ у сек то ри ма енер ге ти ке 
и еко ло ги је.

АД ЕНТЕЛ  одржанa три би на „Ква ли тет – Енер ге ти ка – Еко ло ги ја“

ПОСЛОВ НА ИЗВР СНОСТ У СЕК ТО РИ МА 
ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ И ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Е нер го про јект Хол динг је у јуну ове 
годи не завр шио ресер ти фи ка ци ју 
успо ста вље на три интегрисана 

менаџ мент систе ма пре ма стан дар ди ма ИСО 

90001:2015 упра вља ње ква ли те том, ИСО 
14001:2015 упра вља ње зашти том живот не 
сре ди не и ОХСАС 18001:2007 упра вља ње 
без бед но шћу и здра вљем на раду.

Дво днев на екс тер на про ве ра од стра не 
позна те реви зор ске куће „Lloyd’s Regi ster“ 
успе шно је завр ше на 20.06.2019, а сер ти фи-
кат је про ду жен на пери од од три годи не.

АД ХОЛ ДИНГ – про ду жен сер ти фи кат

РЕСЕР ТИ ФИ КА ЦИ О НА ПРО ВЕ РА ИМС
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SUNNYVILLE

ПРОДАЈА СТАНОВА У ВИШЊИЧКОЈ БАЊИ

Банка партнер:

Станови свих структура од 28 m2 до 170 m2

Локали од 42 m2 до 94 m2   
Гаражна места   

Модеран стамбено-пословни комплекс 
са погледом на Дунав и панораму града

Продаја:
Пословна зграда Енергопројект  
Булевар Михаила Пупина 12, Нови Београд
Тел. +381 11 220 3444, 062 240 665
062 240 824,  063 479 154,  063 479 149
prodaja@energoprojekt.rs
www.energoprojektsunnyville.rs



Дух Eнер го про јекта

Про лећ на акци ја 

ПОВЕ ЋАН БРОЈ ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА КРВИ
У  Енер го про јек то вој про лећ ној акци-

ји доб ро вољ ног дава ла штва крви 
одр жа ној 29.05.2019. годи не, уче-

ство ва ло је 60 потен ци јал них дава ла ца, што 
је за 46% више него прет ход ног пута. На 
жалост 9 потен ци јал них дава ла ца је одби је-
но из меди цин ских раз ло га. Крв је дао 51 
давалац - од тога је било 16 жена, док је први 
пут крв дало 8 лица. Сле де ћа акци ја је пла-
ни ра на за 25.09.2019. годи не.

Свет ски дан дава ла ца крви је дан у годи-
ни посве ћен добро вољ ном дава њу крви, 
a oбележава се 14. јуна — на дан када је 
рођен аустриј ски био лог и лекар Карл Ланд-
штај нер (1868—1943) који је заслу жан за 
откри ће крв них гру па код чове ка, за шта је 
1930. добио Нобе ло ву награ ду.

ДОБР О ВОЉ НО ДАВА ЊЕ КРВИ
Кон ти ну и ра но, бла го вре ме но и ефи ка сно 

снаб де ва ње здрав стве них уста но ва и боле-
сни ка без бед ном крвљу и крв ним про дук ти-
ма (ком по нен та ма и дери ва ти ма) пред ста вља 
вео ма важан пред у слов за функ ци о ни са ње 
здрав стве ног систе ма сва ке земље. То зна-
чи да је број дава ла ца крви (ДК) од општег 
дру штве ног зна ча ја, а обез бе ђе ње довољ не 
коли чи не крви и леко ва доби је них из крви 
за сва ку земљу пред ста вља ју њено наци о-
нал но богат ство.

Потре бе за крвљу и крв ним про дук ти ма 
јед не земље зави се од бро ја ста нов ни ка, 
бро ја бол нич ких кре ве та и врста меди цин-
ских услу га које се при ме њу ју у тој сре ди ни. 
План потре ба се доно си на осно ву уви да у 
годи шњу потро шњу крви у про те клом пери-
о ду. У нашој земљи потреб но је да буде 40 
ДК на 1000 ста нов ни ка (4%), а тај про це нат 
се годи на ма кре ће око 3%.

Дава лац крви може бити сва ка здра ва, 
одра сла осо ба, ста ро сти од 18-65 годи на код 
које се лекар ским пре гле дом и про ве ром 
крв не сли ке, одно сно нивоа хемо гло би на, 
утвр ди да дава ње крви неће угро зи ти ни њу, 
нити осо бу којој би се та крв при ме ни ла. То 
зна чи да је потреб но да се задо во ље сле де-
ћи кри те ри ју ми: да је осо ба здра ва, доброг 
општег ста ња; тежа од 50 кило гра ма; теле сне 
тем пе ра ту ре мање до 37°C; пул са изме ђу 50 
– 100 отку ца ја у мину ту; крв ног при ти ска: не 
вишег од 24/14 kPa и не нижег од 13,3/8,66 
kPa; налаз над плу ћи ма и срцем мора бити 
уре дан; ждре ло мора бити без упа ле; лим фне 
жле зде вра та и пазу ха, јетра и сле зи на не 
сме ју бити уве ћа не; хемо гло бин мора бити 
изнад 135 g/L (Hct = 0.38) за мушкар це, док 
за жене мора бити изнад 125 g/L (Hct = 0.4); 

интер вал изме ђу дава ња крви је три месе-
ца (12 неде ља) за мушкар це и чети ри месе ца 
(16 неде ља) за жене.

Селек ци ја дава ла ца се врши пре ма уста-
но вље ним, искљу чи во меди цин ским, кри те-
ри ју ми ма за при вре ме но одла га ње дава ња 
крви или трај но одби ја ње због непо доб но сти 
за дава ње крви, било да би дава ње крви 
могло да угро зи потен ци јал ног дава о ца или 
при ма о ца. На избор дава ла ца ника ко нема ју 
ути ца ја пол, рели ги ја, наци о нал ност, сек су ал-
но опре де ље ње, поли тич ка ори јен ти са ност, 
зани ма ње, соци јал ни ста тус или неки дру ги 
сли чан раз лог. (При кон зу ми ра њу већи не леко
ва, потреб но је да про ђе пет полу жи во та 
ели ми на ци је лека из орга ни зма, да би се лек 
ели ми ни сао више од 90% из крви. Исто толи
ко вре ме на је потреб но да про ђе од попи је
ног лека и дава ња крви, уко ли ко је могу ће из 
здрав стве них раз ло га да осо ба буде то вре ме 
без лека (на при мер анти хи пер тен зив них 
леко ва). Детаљ не инфор ма ци је о раз ло зи ма 
за одла га ње дава ња крви се доби ја ју од лека ра 
на лекар ском пре гле ду.)

Посеб на при пре ма за дава ње крви није 
потреб на, као ни посе бан режим после дава-
ња крви, али да би се дава лац што боље осе-
ћао при дава њу крви, пого то во ако је то прво 
дава ње, одре ђе ни саве ти би могли да буду 
од кори сти. Пре по ру чу је се да пре дава ња 
крви осо ба буде одмор на, да је прет ход не 
ноћи спа ва ла уоби ча је но (довољ но), да је 
узе ла лага ни оброк и изве сну коли чи ну теч-
но сти - нај бо ље чети ри чаше воде 1-2 сата 
пре дава ња крви.

После дава ња крви завој на пре ги бу лак-
та не тре ба ски да ти сле де ћа два сата. Тог 
дана тре ба да се уно си теч но сти нешто више 
него уоби ча је но (за 3-4 чаше воде). Могу 
се оба вља ти уоби ча је не актив но сти. Тре ба 
избе га ва ти тежи физич ки рад или вежбе као 
што су поди за ње тере та, бил до ва ње, гура ње 
тешких пред ме та, нај ма ње чети ри сата после 
дава ња крви. Избе га ва ти жур бу, пуше ње бар 
два сата, алко хол барем осам сати, дуго трај но 
ста ја ње, пре гре ја не про сто ри је. Тог дана не 
кре та ти као возач на дуг и напо ран пут нити 
оба вља ти ризи чан посао (нпр. пења ње, рад 
на ске ли и сл).

Цео посту пак од дола ска дава о ца 
до напу шта ња слу жбе тра је око 30 мину-
та, а састо ји се од: попу ња ва ња Упит ни-
ка за дава о ца, реги стра ци је, одре ђи ва ња 
нивоа хемо гло би на, лекар ског пре гле-
да, дава ња крви из вене у пре ги бу лак-
та и послу же ња захвал ним обро ком. 
Инфор ма ци је о про це ду ри дава ња крви су 

саже те у штам па ном Упут ству за дава о це који 
доби ја сва ки дава лац при дола ску.

Даваочева крв ће бити детаљ но испи та на 
и на боле сти које се могу пре не ти и тран-
сфу зи јом: СИДА, жути ца Б и Ц и сифи лис. Ове 
ана ли зе за даваоца су бес плат не, а раде се 
из узо р ка крви сва ког дава о ца после сва ког 
дава ња крви.

При попу ња ва њу Упит ни ка за дава о-
ца, који се састо ји од низа пита ња, нео п ход но 
је дати искре не одго во ре јер су у функ ци ји 
бри ге и за здра вље дава о ца који жели да 
дару је крв као и боле сни ка коме ће та крв 
бити при ме ње на. Сво јим пот пи сом дава лац 
потвр ђу је да саве сно и са пуном одго вор-
но шћу сто ји иза датих одго во ра. Дава ње 
крви не тре ба да буде одраз само жеље да 
се помог не дру ги ма, већ и све сти о потен ци-
јал ним ризи ци ма при ме не дате крви. Осо ба 
која жели да дава њем крви помог не дру ги-
ма мора бити сигур на да овим чином неће 
угро зи ти оно га коме жели да помог не. Ова 
сигур ност се пости же еду ка ци јом и само и-
скљу чи ва њем у слу ча ју посто ја ња ризич них 
ста ња и пона ша ња као и искре ним одго во-
ри ма на пита ња при лекар ском пре гле ду.

Ради што боље иско ри шће но сти једи ни-
ца крви се дели на ком по нен те које се кори-
сте код мно го број них ста ња која то зах те ва ју. 
Узе та крв се поступ ком цен три фу ги ра ња, у 
затво ре ном систе му кеса за крв, расло ја ва 
на састав не еле мен те (пла зма, ери тро ци ти, 
тром бо ци ти, леу ко ци ти), а затим поступ ком 
пре та ка ња издва ја сва ки од ових еле ме на-
та. Издво је ни дело ви крви се након оба ве-
зних тести ра ња дају боле сни ци ма циља но, 
што зна чи само она ком по нен та крви која 
је нео п ход на.

Оба ве зна тести ра ња за сва ку једи ни цу 
крви под ра зу ме ва ју: одре ђи ва ње крв не 
гру пе у AБO и Rh(D) систе му, испи ти ва ње 
при су ства ире гу лар них анти те ла, изво ђе-
ње тесто ва који ма се про ве ра ва при су-
ство мар ке ра боле сти које се могу пре не ти 
путем крви (хепа ти тис Б,Ц, АИДС-СИДА, 
сифи лис).

Ако се једи ни ца крви оста ви као цела 
крв, без издва ја ња ком по нен ти, може да се 
чува 21-35 дана на тем пе ра ту ри фри жи де-
ра од 4°C. Издво је ни ери тро ци ти се могу 
чува ти до 42 дана тако ђе на 4°C, а пре па рат 
тром бо ци та до пет дана на соб ној тем пе ра-
ту ри. Пла зма се чува на тем пе ра ту ри нижој 
од -25°C до 24 месе ца - ово су лабил ни про-
дук ти ком по нен те крви. Ста бил ни про дук ти 
крви наста ју пре ра дом теч ног дела крви, 
пла зме и пред ста вља ју изу зет но дра го це не 
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Дух Eнер го про јекта

Зајед нич ким сна га ма са Удру же њем Чепом до осме ха

САКУ ПЉАЈ МО ЗАЈЕД НО
У  хума ни тар но – еко ло шкој акци ји 

„Саку пљај мо зајед но“ за првих шест 
месе ци 2019. годи не енер го про јек-

тов ци су саку пи ли 254 kg чепо ва који ће 
бла го вре ме но бити упу ће ни удру же њу 
Чепом до осме ха. Удру же ње Чепом до осме-
ха, са којим смо скло пи ли сарад њу још 2016. 
годи не, од сред ста ва обез бе ђе них про да јом 

пла стич них чепо ва реци кла жним цен три ма, 
обез бе ђу је купо ви ну инва лид ских коли ца 
деци са инва ли ди те том којој су нео п ход на.

Зајед нич ким сна га ма Удру же ње Чепом 
до осме ха и њего ви парт не ри, међу који ма 
је и наша ком па ни ја, зајед но су саку пи ли 220 
тона пла стич них чепо ва, и тиме обез бе ди ли 
помоћ за 31-ог мали ша на широм целе Срби-

је, ново вози ло које Удру же њу омо гу ћа ва 
несме та но саку пља ње чепо ва на тери то ри ји 
Бео гра да, као и уче шће у изград њи првог 
игра ли шта за децу са и без смет њи у раз во ју 
на Штран ду у Новом Саду.

Посе та пен зи о не ра

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ОКУ ПЉА ЊЕ 
НАЈ СТА РИ ЈИХ ЕНЕР ГО ПРО ЈЕК ТО ВА ЦА

К ао и прет ход них годи на првог пет ка 
у јуну, тач ни је 07.06. 2019. годи не, 
Удру же ње пен зи о не ра Енер го про-

јек та је у дого во ру са Енер го про јект Хол дин-
гом позва ло сво је чла но ве да посе те послов-
ну згра ду и при су ству ју све ча ном кок те лу са 
послу же њем. Над зор ни одбор и гене рал ни 
дирек тор Хол дин га су без обзи ра на про ме-
не вла снич ких одно са у ком па ни ји, дали 
сагла сност да се наста ви са обе ле жа ва њем 

овог важног дату ма за нека да шње запо сле-
не. 

Око 150 пен зи о не ра је при су ство ва ло 
оку пља њу на ком им се обра тио и гене рал ни 
дирек тор Сто јан Чола ков, док је пред сед ник 
Удру же ња позвао пен зи о не ре да поста ну 
њего ви чла но ви. Скуп је одр жан у весе лом 
рас по ло же њу, а пен зи о не ри су са задо вољ-
ством ево ци ра ли ста ре успо ме не.

леко ве који има ју рок и до неко ли ко годи на. 
Нај по зна ти ји су албу мин, иму но гло бу ли ни 
(спе ци фич ни и неспе ци фич ни), раз ли чи ти 
чини о ци коа гу ла ци је и др.
О КРВ НИМ ГРУ ПА МА

Крв не гру пе су генет ски одре ђе не био-
ло шке карак те ри сти ке, које се насле ђу ју по 
одре ђе ним зако ни то сти ма и непро мен љи ве 
су током живо та.

До сада је уста но вље но пре ко 600 ери-
тро цит них анти ге на који су свр ста ни у пре ко 
30 крв но груп них систе ма, међу који ма је 
кли нич ки нај зна чај ни ји крв но груп ни систем 

AБO. У овом систе му посто је четири крв не 
гру пе (А, Б, АБ и О). Уче ста лост крв них гру па 
вари ра у окви ру одре ђе них попу ла ци ја, па 
је тако у белој попу ла ци ји нај за сту пље ни ја 
крв на гру па О. У нашој попу ла ци ји нај за сту-
пље ни ја је крв на гру па А.

Сле де ћи по зна ча ју је крв но груп ни 
систем Rh у окви ру кога је опи са но више 
анти ге на, али је нај зна чај ни ји анти ген озна-
чен као D, па се тако осо бе у зави сно сти 
од тога да ли је овај анти ген при су тан на 
ери тро ци ти ма или не, деле на RhD+ и RhD-
. У нашој попу ла ци ји 85% осо ба су RhD+, а 
15% RhD-.

Одре ђи ва ње АБO и RhD крв не гру пе 
пред ста вља основ ни пред у слов за без-
бед ну при ме ну крви и ком по не на та крви. 
Сва ка дони ра на једи ни ца крви се тести ра 
и одре ђу је крв на гру па АБO и Rh систе ма, 
као и при су ство ире гу лар них ери тро цит них 
анти те ла.

При тран сфу зи ји крви нео п ход но је увек 
дати ком па ти бил ну крв паци јен ту, ипак осо-
бе О RhD-  се сма тра ју општим дава о ци ма, а 
осо бе AБ RhD+  су општи при ма о ци.
ДА ЛИ ЈЕ ДАВА ЊЕ КРВИ
КОРИ СНО? 

Дава ње крви је кори сно сем за боле-
сни ке, који при ма ју тран сфу зи ју крви и за 
дава о це крви јер даје осе ћај задо вољ ства да 
је спа сен или побољ ша ли ква ли тет живо та 

нај ма ње јед ној осо би, а нај че шће бар три и 
више, јер се из дате једи ни це крви при пре ме 
(одво је) и ери тро ци ти, пла зма и тром бо ци-
ти који се као такви могу при ме ни ти они ма 
који ма су потреб ни. Лекар ским пре гле дом 
се про ве ра ва здра вље као и ори јен та ци о-
на крв на сли ка. Кост на срж се сти му ли ше 
да про из во ди нове, мла де крв не ћели је. 
Побољ ша ва се цир ку ла ци ја и сма њу је ризик 
од инфарк та мио кар да код мушка ра ца који 
дају крв 2-3 пута годи шње као и код жена у 
мено па у зи.

Дава њем крви не ства ра се нави ка у сми-
слу зави сно сти. Осе ћај задо вољ ства због 
при пад но сти и кори сно сти дру штву, чини 
да се фор ми ра попу ла ци ја редов них добро-
вољ них дава ла ца крви. Дава њем крви се не 
може доби ти зара зна болест, јер је при бор 
који се кори сти за узи ма ње крви сте ри лан и 
за јед но крат ну упо тре бу. Дава ње крви није 
бол но - сам убод игле се осе ти, али се не 
може про гла си ти болом. Само дава ње крви 
које тра је 5-10 мину та није бол но. Орга ни зам 
врло брзо надок на ди изгу бље ну коли чи ну 
крви. За 48 сати се надок на ди пла зма, леу-
ко ци ти за пар сати у току дана, за 3-5 дана 
тром бо ци ти, за чети ри неде ље ери тро ци ти, 
а за око осам неде ља и садр жај гво жђа у 
ери тро ци ти ма.
* Текст пре у зе т са сај та:
http://www.nbti.org.rs/Insti tutzatran sfu zi jukrviSrbi je/

Дистрибуција крвних група у 
популацији давалаца крви Института 
за трансфузију крви Србије, према 
подацима за период 2000-2015. на узорку 
од 468.923 добровољних давалаца
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Тија на Вуко вић – вице шам пи он ка Евро пе и све та у фран цу ском бок су

ДОБРА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ПОШТО ВА ЊЕ 
СВОГ И ТУЂЕГ ВРЕ МЕ НА

Е нер го про јект се може похва ли ти да 
у сво јим редо ви ма има и јед ну даму 
која дослов но може да „пре би је“ 

оног ко јој ста не на црту. Наи ме наша коле-
ги ни ца Тија на Вуко вић, мастер инже њер 
гра ђе ви нар ства, која је од 2017. годи не запо-
сле на као про јек тант сарад ник у гра ђе вин-
ском бироу у Енер го про јект Инду стри ји, 
осво ји ла је неко ли ко држав них првен ста ва 
- како у кик бок су тако и у фран цу ском бок су 
(сава те), дво стру ки је шам пи он Бал ка на у 
кик бок су, била је шам пи он Бал ка на у фран-
цу ском бок су, у том спор ту је и вицешам пи-
он Евро пе и све та, осво ји ла је и међу на род-
ни тур нир у кик бок су, а 2017. годи не је 
иза бра на за нај бо љу так ми чар ку Кик бокс 
саве за Бео гра да. 

Коле ги ни ца Тија на се целог живо та бави-
ла разним спор то ви ма и спорт ским актив-
но сти ма попут пле са, пли ва ња, ски ја ња, али 
је пре шест годи на поче ла да тре ни ра кик-
бокс у клу бу „Побед ник“ са тре не ром Мар ком 
Сими ћем.

„Током завр шних годи на сту ди ја гра ђе ви-
не, хте ла сам само да се акти ви рам и изба цим 

вишак енер ги је из себе. У том тре нут ку нисам 
има ла ни иде ју да бих могла да се так ми чим. 
После првог спа рин га схва ти ла сам да ми 
се спорт ствар но сви ђа јер је као пар ти ја 
шаха - мора те да испла ни ра те целу ком би-
на ци ју, да осми сли те поен, поен ти ра те а да 
при том избег не те удар це про тив ни ка. Оно 
што ме је тако ђе у вели кој мери при ву кло 
јесте и изу зет но добра атмос фе ра у клу бу. 
Када уђем у салу, ја уђем у неки свој свет. 
Забо ра вим све што је било тај дан, што ме 
је нер ви ра ло или на неки начин пого ди-
ло. Пре него што сам кре ну ла на кик бокс, 
у мојој гла ви је била сли ка о кик бок се ри ма 
као неким опа сним мом ци ма, утре ни ра ним 
и углав ном намр го ђе ним и мисли ла сам да 
ту нема баш мно го места за девој ке. После 
првог тре нин га сам схва ти ла да су то све 
пред ра су де”, каже Тија на Вуко вић.

Тија на у свом клу бу тре ни ра чети ри пута 
недељ но (раде се услов ни спа рин зи, уда ра-
ње у џак и уве жба ва ју се раз ли чи те ком би-
на ци је уда ра ца), а када кре ну при пре ме за 
нека вели ка так ми че ња, тада тре ни ра сва ки 
дан уз оба ве зно трча ње. Каже да су повре-
де у овом спор ту знат но ређе него што се 
уоби ча је но мисли и дого де се углав ном само 
так ми ча ри ма на неким првен стви ма. Тија на 
ће кра јем јуна нај ве ро ват ни је уче ство ва ти у 
бал кан ском првен ству у кик бок су, док је кра-
јем сеп тем бра оче ку је бал кан ско и фина ле 
свет ског првен ства у сава теу. 

„Зву чи као фло ску ла али при пре ме за 
так ми че ње под ра зу ме ва ју ствар но мно го 
одри ца ња. Тач но се зна како ми који дан 
изгле да, шта се ради на тре нин гу, када идем 
на спа ва ње, шта смем да једем, а шта не смем 
ни да погле дам. Но, нека ко сам се нави кла 
на све то, читав живот сам у спор ту, волим 
га па ми не сме та. Ипак оно што ми нај те же 
пад не јесте ски да ње кила же пред мече ве. 
Поне кад морам да изгу бим и по 5 кило гра ма 
за три дана, а то уме да буде јако исцр пљу-
ју ће”, искре на је наша коле ги ни ца Вуко вић.

Тре нинг, посао и при ва тан живот наша 
коле ги ни ца из АД Инду стри је успе ва да 
ускла ди уз добру орга ни за ци ју и пошто ва-
ње вре ме на, како свог - тако и туђег. 

„Нарав но, некад због број них оба ве за 
дослов но ,,не знам где бијем”. Деша ва ло ми 
се тако да се обу чем за посао, а кре нем са 
тор бом и опре мом за тре нинг. Тад ме нарав-
но хва та ју кри зе, па се питам шта ће мени 
све то, али оне брзо про ђу,” при зна ла нам је 

коле ги ни ца - „мене је овај спорт про ме нио у 
пот пу но сти. Саму себе сам упо зна ла боље, 
упо зна ла сам див не људе, само по у зда ње ми 
се поди гло, поме ри ла сам неке сво је гра ни-
це. Дру га чи је гле дам на свет. Нау чи ла сам 
да је пораз састав ни део сва ког спор та, и 
живо та, уме нарав но јако тешко да пад не 
пого то ву када се спре ма те за нешто, жртву-
је те све сво је вре ме и труд и онда изгу би-
те, али после неког вре ме на схва ти те да се 
сва ки рад на себи испла ти. Можда резул та ти 
нису момен тал но видљи ви али су ту, кад 
тад испли ва ју. Можда нај ва жни је што сам 
нау чи ла јесте да може те доби ти меч који 
сте били убе ђе ни да ћете изгу би ти, а исто 
тако, и да изгу би те онај који сте води ли и у 
ком сте били доми нант ни. Једноставно, док 
не чује те „гонг“ и док суди ја не одсви ра крај 
послед ње рун де, ништа није гото во и ствар-
но је све могу ће. Баш као и у живо ту…“ каже 
наша вицешам пи он ка.

Фран цу ски бокс (сава те) је спорт сли чан 
кик бок су, али се ради у три коу и пати
ка ма као за бокс, па су због тога ножни 
удар ци нешто опа сни ји него у кик бок су. 
То је тех нич ки зах тев ни ја дисци пли на у 
којој спор ти сти мора ју да пазе још више 
на који начин зада ју удар це, пошто нема 
уда ра ца цева ни цом већ искљу чи во рисом, 
а нео п ход но је и веће кре та ње.
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Б  ео град ска послов на  трка 
“Ser bian Busi ness Run“ 
пред ста вља сво је вр сну 

модер ни за ци ју нека да шњих рад-
нич ко-спорт ских ига ра у којем 
могу да уче ству ју све ком па ни је 
које желе да про мо ви шу здра вље 
и тим ски дух код сво јих запо сле-
них. Кроз трча ње (нај бо љи вид 
рекре а ци је за све запо сле не 
људе), и дру же ње после посла, 
увек четврт ком, спа ја се 5.000 
запо сле них из више од 500 нај-
од го вор ни јих ком па ни ја које 
послу ју у Срби ји.

„Busi ness Run“ је нај ве ћи 
спорт ско-послов ни и тим бил-

динг дога ђај који се већ четвр-
ти пут орга ни зу је у Бео гра ду и 
Новом Саду, а ове годи не ће се 
трке орга ни зо ва ти и у Кра гу јев цу, 
Нишу и Субо ти ци.

Уче сни ци трке трче или хода-
ју 5 km, а пра во уче шћа има ју сви 
запо сле ни из ком па ни ја, удру-
же ња, јав них пред у зе ћа, меди ја, 
шко ла, факул те та и дру гих орга-
ни за ци ја, са нај ма ње три чла на, 

без огра ни че ња мак си мал ног 
бро ја уче сни ка.

Запо сле ни Енер го про јект 
Енте ла су за ово го ди шњу бео-
град ску трку при ја ви ли тим 
“Ентел”. Уз подр шку руко вод ства 
пред у зе ћа бла го вре ме но су 
извр ше не при пре ме веза не за 
упла ту коти за ци је за уче шће у 
трци и набав ку опре ме. Рас по-
ло же ни и спрем ни за један нови 

дожи вљај чла но ви еки пе “Ентел” 
су се у четвр так 13. јуна после 
посла, оку пи ли на Ади Циган ли-
ји спрем ни да бра не боје свог 
пред у зе ћа.

У 20 часо ва поче ла је трка 
од 5 km са укуп но 4.200 трка ча. 
Старт ни пакет за сва ког трка ча 
укљу чи вао је меда љу, ква ли тет ну 
маји цу за трча ње и старт ни број 
са чипом за елек трон ско мере ње 
резул та та. Боје АД Енте ла бра ни-
ли су: Душан Мар ја но вић, Лука 
Шће па но вић, Бојан Билен, Бра ни-
слав Костић, Душко Јаић, Огњен 
Нико лић, Нема ња Вујић, Анђе-
ла Гру јић, Анто ни ја Фан тов ски, 
Неве на Анђе лић, Милош Радо-
ва но вић, Дамјан Стан чић и Јован 
Закић. Упр кос висо кој тем пе ра ту-
ри и вели кој вла жно сти вазду ха, 
као и чиње ни ци да се чла но ви 
тима нису интен зив но спре ма-
ли за трку, у кате го ри ји „Гра ђе ви-
нар ство“ у којој су уче ство ва ле 
24 еки пе, еки па Енер го про јект 

Енте ла је осво ји ла четвр то место, 
док је у укуп ном пла сма ну осво-
је но 71. место на листи од 352 
тима. Нај бо ља про ла зна вре ме на 
у еки пи „Ентел“ има ли су: Душан 
Мар ја но вић (22:49 мину та), Лука 
Шће па но вић (23:49 мину та) и 
Бојан Билен (24:31 мину та).

Мото бео град ске послов не 
трке био је: „Знаш да можеш“, па 
је зато побед ник био сва ко ко је 
сти гао на циљ - важно је било 
уче шће, про мо ви са ње актив ног 
начи на живо та и јача ње тим ског 
рада. Након трке орга ни зо ва на 
је вече ра са осве же њем и тако-
зва на „After run“ жур ка, чији су 
заштит ни зна ци добра заба ва и 
музи ка, јер побе ду тре ба про сла-
ви ти уз награ де, плес и дру же ње 
са коле га ма.

У петак, након трке, уче сни-
ке је уго стио и дирек тор Енер го-
про јект Енте ла Мла ден Симо вић, 
који није крио оду ше вље ње због 
оства ре ног доброг резул та та 
тима. Захва лио се запо сле ни ма 
што су трча ли за наше дру штво 
и још јед ном потвр ди ли тим ски 
дух, истрај ност и резул тат који АД 
Ентел негу је. Тако ђе је нагла сио 
да је подр шка запо сле ни ма да се 
баве спор том један од начи на на 
који се пред у зе ће бри не о њима 
у циљу побољ ша ња здра вља и 
кон ди ци је.

На кра ју су уче сни ци бео-
град ске послов не трке, иста кли 
да су се при ја ви ли на ова кву 
мани фе ста ци ју из чисте радо зна-
ло сти и са жељом да поку ша ју да 
побе де себе и истр че нај бо ље 
што могу – и успе ли су!

АД ЕНТЕЛ – уче шће на „Bel gra de Busi ness Run 2019“

БЕО ГРАД СКА ПОСЛОВ НА ТРКА

П очет ком јуна из штам пе је иза шла 
нова, пета зби р ка песа ма под нази-
вом „До нека за ног“ наше коле ги ни-

це Оли ве ре Шеста ков, дипл. грађ. инже ње ра 
запо сле не у слу жби за раз вој лока ци ја у 
Енер го про јект Хол дин гу. Књи га је обја вље на 
као награ да коју доде љу је Изда вач ка кућа 
Кре а тив на ради о ни ца Бал кан из Бео гра да 
„нај а у то ру“, пре ма гла са њу песни ка - ауто ра 

Збор ни ка савре ме не срп ске пое зи је и Савре-
ме не хаи ку пое зи је обја вље них 2018. годи не 
у изда њу овог изда ва ча. 

Ина че прет ход на књи га коле ги ни це 
Шеста ков „Пое ма Течем као река и дру ге 
песме“ доби ла је зна чај но књи жев но при-
зна ње – про гла ше на је за нај бо љу књи гу 
пое зи је обја вље ну у Срби ји 2017. годи не 
у избо ру Књи жев не зајед ни це Југо сла ви је. 

Оли ве ра Шеста ков  нова зби р ка песа ма 

КЊИ ГА КАО НАГРА ДА
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В А Ш  С Т А Н
Н А  Н О В О М  Б Е О Г Р А Д У !

Бул. Михаила Пупина 12, Нови Београд
Тел: 011/220-3444, 062/240-824
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